Richtlijnen
adrestoekenning
en opslag
Het adres als sleutel voor een vlotte
dienstverlening in uw stad of gemeente.

Het adres:
de correcte code
die vele deuren opent.
Als administratief medewerker bij stad of gemeente weet u beter dan wie ook
hoe belangrijk een correct adres is. Poststukken die terugkomen betekenen
tijdverlies voor uw dienst. Bovendien missen burgers en bedrijven hierdoor
belangrijke briefwisseling.
Hoe minder onbestelbare stukken, hoe groter de tevredenheid van alle partijen,
bpost inbegrepen. Lokale overheden kunnen ons hierbij enorm helpen. Meer
zelfs, u speelt hierbij een cruciale rol. Want iedere stad of gemeente heeft
de exclusieve bevoegdheid om straatnamen, huisnummers, busnummers en
appartementsnummers toe te kennen.
Zoals iedereen weet, maakt bij een e-mailadres één letter het verschil tussen
het al of niet ontvangen van een boodschap. Eén letter of cijfer kan ook
het verschil maken tussen een bestelbare en een onbestelbare postzending.
Een ondubbelzinnige toekenning en invoering van adresgegevens in diverse
bestanden is daarbij essentieel. Ook voor de veiligheidsdiensten en gpssystemen zijn alle vormen van verwarring te vermijden.
We zijn ervan overtuigd dat een nauwe samenwerking tussen lokale overheid
en bpost in het voordeel is van beiden: het correct bedelen van de post zorgt
uiteindelijk voor een betere dienstverlening aan de burger.
Met deze praktische brochure willen we u graag een aantal belangrijke
richtlijnen meegeven die u helpen bij het toekennen en opslaan van
adreselementen.
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De toekenning van
adreselementen

De toekenning van straatnamen, huisnummers, busnummers en
appartementsinformatie is een gemeentelijke bevoegdheid.
Daarbij is het aangewezen om verwarring en misverstanden te vermijden.
Volgende aanbevelingen zijn daarbij nuttig.

1.1 Toekenning van straatnamen
Bevat twee componenten

Wegnaam / Wegtype

Officiële landstaal

Anspachlaan = Boulevard Anspach
en niet Boulevard Anspachlaan
Kerkweg = Chemin de l’Eglise
Stationstraat = Rue de la Gare

In het Nederlands en het Duits
wordt de wegnaam gevolgd door
het wegtype, in het Frans is dit net
omgekeerd.

Voor tweetalige gemeenten moet
de straatnaam in beide officiële
talen worden toegekend. Een
combinatie van twee talen in één
en dezelfde straatnaam is niet
toegelaten.

Voluit geschreven en geen
afkortingen

Linden
Kerk
Anspach
Frankrijk
Molen
Helden
Naamse

dreef
weg
laan
lei
straat
plein
steenweg

Sint-Elooiweg
en niet St.-Elooiweg

> Vermijd
Homoniemen
(zelfde straatnaam in één gemeente)

Stationstraat - Stationsstraat

Straatnaam zonder wegnaam

Dreef, Boulevard, Steenweg, Plein,
Lei…

Straatnaam zonder wegtype

Framboos, Friesland, Klaproos,
Moestuin

Namen die enkel in wegtype
verschillen

Troonlaan – Troonstraat

Namen die enkel verschillen qua
voornaam

Jean Orbanlaan – Paul Orbanlaan

Namen waarbij slechts één letter
verschilt

Herinckxlaan – Nerinckxlaan

Een deel van straatnaam dat volledig
terugkomt in naam van andere
straat

Molenstraat – Oude Molenstraat

Straatnamen met nummers in

1ste Zijweg, 2de Zijweg

Vermelding van deelgemeente in
straatnaam

Amel Birkenweg, Amel Heiderfeld

Vermijd te lange straatnamen
Advies nodig? Contacteer bpost via adres@bpost.be.

1.2 Toekenning van huisnummers
Hernummering van bestaande straten kan aanleiding geven tot heel wat
onnodige verwarring.
Wanneer bestaande gebouwen een nieuw nummer krijgen, is dit net alsof de bewoners
ervan verhuisd zijn, terwijl dit helemaal niet zo is. Ook voor postdiensten en gpsdiensten is een hernummering verre van ideaal. Indien de gemeente echt moet
hernummeren, vermijd dan hernummeringen waarbij een nummer dat reeds eerder in
gebruik was voor een bepaald gebouw, naar aanleiding van de hernummering wordt
toegekend aan een ander gebouw. Verkies het gebruik van nog niet gebruikte nummers.

Het nummer begint met een
cijfer

Het nummer begint niet met nul
Het nummer begint niet met een letter
Het nummer is niet negatief

Logische, oplopende nummering
2-4-6-8

Geen onlogische nummering
niet 4 - 8 - 2 - 6

Even of oneven afhankelijk van
straatzijde
2-4-6-8

Niet door elkaar, behalve op pleinen
1-2-3-4-5-6-7-8

Gebruik een zo klein mogelijke
waarde, maximum 4 cijfers

Geen lange coördinaten volgens
‘lokale’ logica
(bv havens, industriegebieden)

Bij voorkeur een alfanumerieke
extensie
22C

In plaats van numerieke extensie
22/3

Bij alfanumerieke extensie
volgt de letter direct op het
huisnummer

Geen spatie of interpunctie tussen
huisnummer en extensie

Bij numerieke extensie is
extensie van huisnummer
gescheiden door een “/”
22/3

Geen spatie of andere interpunctie
tussen huisnummer en extensie

Samengestelde nummers zijn
gescheiden door een “– ” en
oplopend
22-24

Geen spatie of andere interpunctie
als scheiding

1.3 Toekenning van busnummers

De busnummering is verplicht wanneer er meer dan één bus is
(art 1§4 MB van het ministerieel Besluit van 20 april 2007).
De nummering dient logisch oplopend te zijn: (1-2-3-4-5-6).
Een busnummer is niet hetzelfde als een appartementsnummer.
Busnummers zijn niet gebaseerd op fysieke gegevens zoals verdieping of
volgorde van appartementen (dus niet 1011, GLVL, 1 VD 5, 1/A).
Een busnummer is niet negatief en begint niet met “0” (dus niet -12 of 012).
Een busnummer heeft een zo klein mogelijk aantal cijfers.
Kent u het verschil tussen een fysiek adres en een postaal adres?
De vermelding dat Jan Janssens ‘in het derde appartement op de tweede
verdieping in de Stationstraat 3’ woont, helpt de postbode niet verder als
hij de juiste brievenbus moet vinden. Met het postale adres ‘Stationsstraat 3,
bus 7, 9000 Gent’ weet hij precies waar hij de envelop moet deponeren.

> V ermijd hernummering van bussen want deze

geven aanleiding tot heel wat onnodige verwarring.
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De opslag van
adreselementen

Een efficiënte opslag van adreselementen in officiële bestanden (Rijksregister, CRAB)
is minstens even belangrijk. Deze bestanden fungeren immers als dé referentie
voor adressen. Deze adressen komen op hun beurt terecht in tal van andere
toepassingen, diensten en adressenbestanden.
Een correcte en ondubbelzinnige opslag in deze bestanden is dan ook essentieel
voor een efficiënte uitwisseling van adressen.
Bij het opslaan van de gegevens in officiële adressenbestanden is het dus van belang
rekening te houden met onderstaande richtlijnen:
De velden mogen geen andere vermelding bevatten dan de voorziene inhoud.
• Geen deelgemeente of andere vermelding in het veld ‘straatnaam’.
• Geen scheidingstekens (/) (-) in de velden.
De wegnamen worden geregistreerd zoals ze toegekend werden door het
College van burgemeester en schepenen en dienen overeen te komen met de
vermeldingen op de straatnaamborden.
Voor tweetalige gemeenten worden de wegnamen in elke taal opgeslagen in
afzonderlijke velden.
bpost raadt aan om in het indexveld van het Rijksregister de busnummers in te
geven en niet de appartementsnummers.
Ook in het subadresveld van het CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand)
raadt bpost aan om de busnummers in te geven.
We hopen dat deze raadgevingen en richtlijnen als houvast kunnen dienen om u te
helpen bij het invoeren van nieuwe adressen. Dankzij deze richtlijnen hopen wij het
werk van eenieder te vereenvoudigen in het voordeel van de burger.
Nog vragen of suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Adresbureau bpost / Muntcentrum 1000 Brussel / adres@bpost.be

