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CODIFICATIE VAN OPENBARE WEGEN 

 

Inleiding 

 

- Aan iedere openbare weg moet een straatcode worden toegekend. 
 

- De straatcode bestaat uit vier cijfers. 
 

- Iedere straatcode is gekoppeld aan het postnummer. 
 

- Door deze beide codes worden de benamingen van de openbare wegen opgenomen in het 
Rijksregister en laten zij het invoeren en wijzigen van adressen toe. 
 

- De codes moeten zodanig toegekend worden dat zij een eventuele groepering in wijken (bv. 
kieswijken) of delen van de gemeente toelaten. 
 

- De lijsten van de openbare wegen worden door het Rijksregister opgesteld per postnummer, in de 
numerieke volgorde van de straatcodes.  
Indien deze lijst niet overeenstemt met de alfabetische volgorde van de benaming van de 
openbare wegen kan de gemeente, op haar verzoek, een alfabetische lijst per postnummer 
bekomen. 

 

Historiek van de straatbenaming 

 

Sommige gemeenten hechten er belang aan dat, bij de wijziging van de benaming van de openbare 
wegen, de oude straatbenaming tussen haakjes verschijnt na de nieuwe benaming in ieder individueel 
dossier. 

Dergelijke werkwijze, die op geen enkele reglementaire basis berust, heeft geen belang voor het 
actuele adres, noch voor datgene in historiek. Het volstaat dat deze wijzigingen worden bewaard in 
het gemeentearchief. 

 

Procedures 

 

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 

- benaming van een nieuwe openbare weg; 
 

- herbenaming van een bestaande openbare weg (geheel of gedeeltelijk) met behoud van de oude 
straatcode; 
 

- herbenaming van een bestaande openbare weg  (geheel of gedeeltelijk) met toekenning van een 
nieuwe straatcode; 
 

- toekenning van een nieuwe straatcode aan een bestaande openbare weg (geheel of gedeeltelijk) 
zonder herbenaming. 
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Benaming van een nieuwe openbare weg 

 
De gemeente deelt aan het hoofdbestuur van het Rijksregister de beslissing mee van het College van 
burgemeester en Schepenen betreffende de nieuwe benaming van de openbare weg, alsmede de 
overeenstemmende straatcode. 
 

Herbenaming van een bestaande openbare weg met behoud van de oude straatcode 

 

De gemeente deelt aan het hoofdbestuur van het Rijksregister de beslissing mee van het College van 
Burgemeester en Schepenen betreffende de herbenaming van de openbare weg met behoud van de 
bestaande straatcode. 
 
De gemeente moet niets veranderen in de dossiers. De nieuwe benaming zal op de R-kaart afgedrukt 
worden naar aanleiding van latere bijwerkingen. 
 

Herbenaming van een bestaande openbare weg met toekenning van een nieuwe 

straatcode 

 

Indien de postnummers en/of de codes van de openbare wegen gewijzigd worden, moet de gemeente 
een formulier “Voorstel tot wijziging van de codes van de openbare wegen” (zie verder) opmaken. 

In voorkomend geval moet de nieuwe benaming ingevuld worden in kolom 8 van het formulier. 

 

Toekenning van een nieuwe straatcode aan een bestaande openbare weg zonder 

herbenaming 

 

Dezelfde procedure als in vorig geval moet gevolgd worden, met uitzondering van de verplichte 
vermelding van de straatnaam. 

 

Algemene opmerkingen 

 
- De gemeenten mogen geen manuele omzettingen uitvoeren. 

 
- De codes van openbare wegen die niet meer gebruikt worden, worden uit het vertaalbestand 

verwijderd. 
 

- Het programma voorziet een beperking van de benaming van de openbare weg tot 32 tekens, 
spaties en eventuele afkortingen inbegrepen. 
Een langere naam moet door de gemeente worden afgekort. 
Voor de tweetalige gemeenten zijn twee zones van 32 tekens, gescheiden door een asterisk, 
voorzien. 
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GEMEENTE : 
 

NIS-CODE : 
             

 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE CODES VAN DE OPENBARE 
WEGEN 

 

Kaartcode: 04 
 

Postnummer Straatcode Huisnummer (*) C OPMERKINGEN   

oud nieuw oud nieuw laagste hoogste (**) o.a. de benaming van de openbare weg

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 

(*) : facultatief 

(**)  : - = voor alle huisnummers; 1 = alleen onpare nummers; 2 = alleen pare nummers. 
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Praktische werkwijze (alleen van toepassing op de laatste twee gevallen) 

 
Het formulier “Voorstel tot wijziging van de codes van openbare wegen” moet als volgt ingevuld 
worden. 

In de linkerbovenhoek moet duidelijk de naam van de gemeente en de overeenstemmende NIS-code 
worden vermeld. 

 

Kolom 1 : het “oud” postnummer, dit is de postcode van de openbare weg vermeld in 
 kolom 3. 

Kolom 2 : “nieuw” postnummer; dit is de postcode van de openbare weg vermeld in 
 kolom 4. In veel gevallen veranderen de postnummers niet, zodat de 
 kolommen 1 en 2 gelijk zijn. 

Kolom 3 : aanduiding van de huidige code van de openbare weg die in het Rijksregister 
 opgenomen is. 

Kolom 4 : het voorstel van de nieuwe code van de openbare weg. 

Kolom 5 en kolom 6  : in te vullen wanneer een bestaande openbare weg in twee of 
   meer delen wordt opgesplitst, of over twee of meer wijken 
   loopt. Voor ieder deel wordt dan het laagste en het hoogste 
   huisnummer vermeld. 

Kolom 7 : bepaalt de groepen van huisnummers waarvan sprake is in de kolommen 5 en 
 6. Indien er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de pare en de onpare 
 huisnummers (bijvoorbeeld bij de huisnummering op pleinen) moet een 
 streepje gezet worden. 

  Als het alleen om de onpare huisnummers gaat, moet het cijfer 1 vermeld 
 worden; het cijfer 2 zal gebruikt worden voor de pare huisnummers. 

Opmerking 

In sommige gevallen kunnen twee of drie lijnen moeten ingevuld worden, één voor de onpare 
huisnummers, één voor de pare nummers, en één voor beide. 

 

Kolom 8 : ieder informatie die nuttig kan zijn. 

  Bijvoorbeeld: de benaming van de openbare weg. Deze informatie is verplicht 
 in het geval van een wijziging van de benaming. 

 

 


