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Agenda 

Agenda van de vergadering: 

 

1. Vraag-antwoord met betrekking tot het structuurvoorstel 

2. Modaliteiten/ Volgende fase 

 

Verslag 

De vergadering van 06/04 had tot doel het ontwerp van nieuwe structuur gedetailleerder voor te 
stellen en de vragen en opmerkingen van de deelnemers te beantwoorden. De voornaamste 
aangehaalde punten zijn de volgende:  

 

 De facultatieve velden: algemene uitleg met betrekking tot de toepassing van de facultatieve 
velden. 
 

 Het toepassingsgebied: de nieuwe structuur zal wel degelijk van toepassing zijn op alle nieuwe 
inschrijvingen. De nieuwe structuur omvat immers de huidige codes voor het Waals en Brussels 
Gewest en de Crab-code voor het Vlaams Gewest.  

 

 De plaats van het veld "Index" in de nieuwe structuur: de vroegere informatie met betrekking tot de 
index zal niet verdwijnen. 

 

 Retroactief karakter van de straatcode: dit hangt af van het gewest. De huidige codes blijven van 
toepassing voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het Vlaams 
Gewest is de Crab-code, opgericht in het kader van een decreet van de Vlaamse Overheid, van 
toepassing op het RR. De oplossingen die in de toekomst geïmplementeerd zullen worden in het 
Waals Gewest en het Brussels Gewest, zullen geïntegreerd worden in de structuur Best Address. 

 

 Wat met het formaat van de gewestcode?: dit hangt af van wat voorzien is op het niveau van elk 
gewest. Voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven de vroegere RR-
codes van toepassing zolang er geen nieuwe oplossing voorgesteld wordt.  

 

  Wat met de lay-out voor de mutaties?: het wordt aan de informaticafirma's en de gemeenten 
aangeraden om hun programma's en lay-out aan te passen tegen 01/2018, aangezien er wel 
degelijk een impact zal zijn op dit niveau. 
 

 Wat met de opportuniteit van de deelname van Bpost aan deze werkgroep, rekening houdend met 
zijn rol in het dossier?: bepaalde Brusselse gemeenten die op de vergadering aanwezig zijn, wijzen 
erop dat zij de indruk hebben dat zij het registratie- en inventariswerk in dit dossier in de plaats van 
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Bpost moeten doen en dat dit een grote werklast betekent. Het RR wijst erop dat dit afhangt van 
wat voorzien en beslist wordt op gewestelijk niveau en niet van het RR. 

 

 Wat met de organisatie van de verkiezingen?: er verandert niets aan de oproepingen van de 
kiezers op basis van het RR. 

 

 Wat met de lengte van de adrescodes?: de huidige structuur in het RR voorziet 32 karakters, maar 
de nieuwe structuur zal tot 70 gaan. Er wordt gevraagd naar de verenigbaarheid met de 
standaarden van Bpost (risico op leveringsweigering omwille van een te lange code). Het RR wijst 
erop dat het gegevens zal blijven bezorgen op basis van de informatie waarover ze beschikken 
vanwege de gewesten. Anderzijds neemt Bpost deel aan de federale groep en is Bpost dus op de 
hoogte van de nieuwe structuur en de implicaties ervan. De vertegenwoordiger van de gemeente 
Leuven wijst erop dat hij regelmatig het advies en de onderrichtingen van Bpost vraagt met 
betrekking tot de nieuwe adressen of de lange adressen en dat er zich dan geen leverings- of 
verenigbaarheidsproblemen voordoen. 

 

 Wat met de afgekorte adresmogelijkheden?: het RR wijst erop dat de wettelijke adressen de 
volledige adressen zijn op basis van wat de gemeenteraden, bevoegd voor de adressen, beslissen. 

 

Aanvullende informatie:  

 De dienstenintegrator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het CIBG, wijst erop dat er een 
gewestelijke werkgroep opgericht werd op initiatief van het CIBG in het kader van Best Address 
met als doel een gewestelijk adressenregister te creëren (Urbis). De besprekingen met de 
gemeenten hebben momenteel betrekking op de aard van de in het register op te nemen gegevens 
en op de manier om deze gegevens op te laden.  
 

 Het CIBG wijst erop dat de informaticafirma CIVADIS op meer informatie en verduidelijking wacht 
vooraleer aanpassingen aan haar programma's te plannen. Het RR deelt mee dat er een 
vergadering met de informaticafirma's gepland is op 12/04 en dat CIVADIS tot op heden geen 
enkele opmerking of vraag meegedeeld heeft. 

 

Het is de bedoeling om in de volgende fase een definitief structuurontwerp voor te stellen aan de 
federale werkgroep, normaal gezien tegen eind juni. Het RR stelt dan ook voor om te vergaderen na 
de volgende vergaderingen van de federale groep naar gelang van de evolutie van het dossier. 
Ondertussen wordt aan de deelnemers gevraagd om hun vragen en opmerkingen door te sturen om 
deze vergadering voor te bereiden. 

 

 

 

----------------- 

----------- 

---- 
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Bijlage: Deelnemerslijst                     

Werkgroep "Best Address" - Gebruikerscomité van het Rijksregister 06.04.2017  

 

1 

ADIB 

Marc Ruymen ѵ 

2 Stefan Van de Venster ѵ 

3 Etienne Van Verdegem ѵ 

4 Vincent Vandenkerkchoven ѵ 

5 KSZ DEMOL Mark ѵ 

6 BOSA DG DT VANPOECKE Luc  ѵ 

7 BOSA DG DT D’HONDT Liesbet - 

8 BOSA DG DT NICHELSON Simon ѵ 

9 Brulocalis NIKOLOVA Nikolova - 

10 CIBG DU MORTIER François ѵ 

11 Gemeenten - Anderlecht SCHOONJANS Jean-Paul ѵ 

12 Gemeenten - Anderlecht HELLINX Gregory  ѵ 

13 Gemeenten - Antwerpen MEYERS Annick ѵ 

14 Gemeenten - Charleroi BANGELS Bernadette verontsch. 

15 Gemeenten - Charleroi DELMOTTE Roger verontsch. 

16 Gemeenten - Deinze VANDENBRANDE Joost  verontsch. 

17 Gemeenten - Jette GEHU Sophie ѵ 

18 Gemeenten - Jette VERSCHOREN Yves  ѵ 

19 Gemeenten - Jette ROBIN Klara ѵ 

20 Gemeenten - Koekelberg  BERGER Gaëlle ѵ 

21 Gemeenten - Leuven VAN NUFFELEN  Ingrid ѵ 

22 Gemeenten - Namen AKTAS Erol ѵ 

23 GAPEC ADRIAENSSENS Danielle verontsch. 

24 Informatie Vlaanderen VANLISHOUT Siegfried ѵ 

25 Informatie Vlaanderen LAPORTE Jan ѵ 

26 FOD Economie/KBO DE CLERCQ Ann ѵ 

27 FOD Economie/KBO DISCART Miguel ѵ 

28 FOD Financiën DEWEWEIRE Alain ѵ 

29 VVSG VAN HAL Ward  ѵ 

 


