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I.T. 020 – HET ADRES VAN DE HOOFDVERBLIJFPLAATS 
 

Samenstelling 
 
Deze informatie bevat de volgende elementen : 

 
• Informatiedatum:  dit is de datum van inschrijving op het adres; 

 
• Postcode:   een code in 4 cijfers die door BPost wordt toegekend ter identificatie van een  
   gemeente (of een deel ervan); 
 
• Straatcode:   een code in 4 cijfers, die een straat in de gemeente bepaalt.  Deze code wordt  

   toegekend door het Rijksregister, op verzoek en in overleg met de gemeente; 
 

• Huisnummer:  het huisnummer wordt voorgesteld door 4 cijfers.  Voor de ontbrekende cijfers  
   worden links nullen aangevuld. 
   Voorbeeld: 0007 – de nullen worden niet weergegeven; 
 

• Index:    een veld van 4 alfanumerieke tekens, waarmee in voorkomend geval de index  
of het appartementsnummer van de wooneenheid van het betrokken gezin 
verplicht moet aangeduid worden wanneer de woning uit meerdere afzonderlijke 
wooneenheden bestaat. 

 
 

Algemene structuur 
 
 

O.C.  I.T. D. DATUM POSTCODE STRAATCODE 
  0 2 0  D D M M J J J J N N N N N N N N 

 
HUISNUMMER INDEX 
N N N N X X X X 

 
 

Toegelaten codes  
 

• Operatiecode (O.C.)  : 10, 11, 13, 17, 20 en 23. 
 

• Dienstcode (D.) :  0, 2, 3 en 7. 
 

De dienstcode 2 wordt gebruikt bij een verbetering in historiek. 
 
Dienstcode 3 is van toepassing voor de verhuis van een gezin. 
 

Dienstcode 7 - Inschrijving op zelfde adres (IT020) 

In bepaalde gevallen wordt een persoon op een latere datum effectief (opnieuw) ingeschreven op een 
zelfde adres vermeld in IT020. Dit is bijvoorbeeld het geval van een effectieve inschrijving na een 
inschrijving op referentieadres, of een herinschrijving op hetzelfde adres na een onderbreking wegens 
verlies van verblijfsrecht. 
  
De programma’s worden aangepast zodat een inschrijving op hetzelfde adres in IT020 kan 
geregistreerd worden met een datum die verschilt van deze van de eerste inschrijving.  
Deze bijwerking kan uitgevoerd worden met gebruikmaking van de gewone structuur, maar met een 
dienstcode 7.  
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Toekenning van een indexnummer 
 
 
Het indexnummer wordt afgedrukt zoals het werd gecodeerd; om dubbelzinnigheden of betwistingen te 
voorkomen is het dus niet langer nodig om het indexveld aan te vullen met betekenisloze nullen (cf. de 
omzendbrieven van 17 maart 2006 en 25 september 2006). 
 
In het streven naar uniformiteit is het aangewezen dat de gemeenten voortaan volgende regels 
respecteren voor het toekennen van een indexnummer: 
 

• 1ste positie :  eventueel een hoofdletter (zoniet ∆) om een nummer te creëren voor  
een ander gebouw en alzo een hernummering van de volledige straat 
te vermijden; 

 
• 2de en 3de positie : aanduiding van de verdieping; 

 
• 4de positie :  nummer van de wooneenheid op die verdieping; gebruik van de cijfers  

1 tot 9, en daarna de letters van het alfabet (kleine letters). 
 
Bovendien moeten bij het invoeren van een indexveld nog twee andere principes gerespecteerd 
worden, met name: 
 
� de index volgt onmiddellijk na het huisnummer (het programma van het Rijksregister plaatst 

automatisch de schuine streep om de twee zones te scheiden). 
 

� indien nodig kunnen de 4 posities van het indexveld worden opgevuld met spaties (∆). 
 
 

Voorbeelden 
 
 
� Gebouw met huisnummer 52/A: invoer van het huisnummer 0052 en als index de letter A gevolgd 

door 3 spaties � 0052/A∆∆∆. 
 

� Gebouw met huisnummer 52A, 3de verdieping, appartement nr. 2: invoer van het huisnummer 0052 
en als alfabetische index met appartementnummer A032 � 0052/A032. 
 

� Gebouw met huisnummer 52, 3de verdieping, appartement nr. 2: invoer van het huisnummer 0052 
en ∆032 om het appartement in het gebouw aan te duiden � 0052/∆032. 
 

� Gebouw 52 bis naast het gebouw met huisnummer 52: invoer van het huisnummer 0052 en de 
index bis∆ (het is evenwel af te raden om op dergelijke manier te nummeren). 
 

Belangrijke opmerking 
 
Gelet op de gemeentelijke autonomie en rekening houdend met de vroegere instructies is het mogelijk 
dat de gemeente (in principe bij gemeentelijk reglement) een andere uniforme methode toepast om het 
indexnummer weer te geven door bijvoorbeeld de appartementen of de busnummers doorlopend te 
nummeren. Voorbeeld: 52/6 (appartement nr. 6 op 3de verdieping) of 52/b6. 
 
Ten einde geen tegenstrijdigheden te creëren in het woningenbestand en de burger niet nodeloos te 
belasten met een aantal administratieve formaliteiten kan de gemeente in deze gevallen het bestaande 
systeem van de nummering van indexen behouden.  
 
De gemeente moet er in ieder geval over waken dat de bestaande nummering van de index niet leidt tot 
verwarring of betwisting, dat het indexveld eventueel wordt opgevuld met spaties, en onmiddellijk volgt 
op het huisnummer. 
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Voorbeelden 
 
� Gebouw nr. 52 A, appartement nr. 70 : bestaande index A070 kan behouden blijven � invoer : 

0052/A070; 
 
� Gebouw nr. 52, bus 6: bestaande index b006 of bus6 kan behouden blijven of in voorkomend geval 

aangevuld worden met spaties � invoer: 0052/b006 of 0052/bus6 of 0052/b6∆∆; 
 
� Gebouw nr. 52, appartement nr. 1: bestaande index kan behouden blijven of in voorkomend geval 

aangevuld worden met spaties � invoer: 0052/0001 of 0052/1∆∆∆. 
 

 

Controles 
 

- Een straatcode is gekoppeld aan een postcode van de gemeente. 
 

- De benaming van een straat mag niet meer dan 32 tekens bevatten. 
 

- Met operatiecode 11 kan zowel de datum als het adres gelijktijdig worden verbeterd.  Indien enkel 
de datum moet worden verbeterd, moet O.C. 20 gebruikt worden. 
 

- Er dient overeenstemming te zijn tussen een adres (I.T. 020) en de inschrijving in de gemeente van 
beheer (I.T. 001).  De controle geschiedt door de koppeling van de NIS-code aan de postcode en 
de postcode aan de straatcode. 
 

- Adressen met éénzelfde datum kunnen niet worden ingevoerd in het Rijksregister, behoudens het 
bijzonder geval van hernummering. 

 
 
 

Hernummering van woningen. 
 
In bepaalde omstandigheden dienen sommige gemeenten de nummering van een woning te herzien. 
 
Dit is een bijzondere toestand : het is geen bijwerking, vermits de datum van de informatie niet 
verandert.  
Het is ook geen verbetering want het vorig huisnummer moet in het dossier bewaard blijven als 
informatie in historiek, voor eventuele opzoekingen in de toekomst. 
 

Structuur 
 

O.C. I.T. D HUISNR. INDEX 
2 3 0 2 0 0 N N N N X X X X 

 
 
Toegelaten codes : 
 

 Operatiecode (O.C.) : 23. 
 Dienstcode (D.)  : 0. 
 Huisnummer en index  : zie algemene structuur. 
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Voorbeelden  
 

• Het huisnummer 25/B in de Rozenlaan te Gent wordt het nummer 31. 
  23 / 020 / 0 / 0031. 
 
 

• Het huisnummer 25/A in de Koningstraat te Brussel wordt het nummer 36/B. 
  23 / 020 / 0 /0036 / B ∆ ∆ ∆. 

 
Op de R-kaart verschijnt : 

 
• Rozenlaan 31 (hernummering). 
• Koningstraat 36/B (hernummering). 

 
 

Opmerkingen  
 

De wijziging wordt geweigerd als het nieuw huisnummer, eventueel met inachtneming van de index, 
gelijk is aan het in het dossier opgenomen vorig nummer. 
 
De operatiecode 23 mag slechts gebruikt worden als er geen verandering van straat is, m.a.w. de 
woning moet in dezelfde straat blijven (identieke straatcode).  Indien er toch een verandering van straat 
is, moet de hernummering uitgevoerd worden door de centrale diensten van het Rijksregister te Brussel. 
 
De straatbenaming kan later gewijzigd worden. 
 
Geen enkele andere wijziging dan de hernummering kan in het I.T. 020 met O.C. 23 worden ingevoerd. 
 
Indien vóór de hernummering het adres een index bevatte en na de hernummering niet meer, moet bij 
de opvraging op straat en huisnummer bij het Rijksregister in de indexzone viermaal een X worden 
geplaatst. 

 
 
 

Autogeneratie 
 

Indien de dienstcode 3 wordt gebruikt bij een bijwerking van I.T. 020, gaat het programma na of er I.T.'s 
140 (samenstelling gezin) aanwezig zijn in het dossier van de referentiepersoon van het gezin 
 
In bevestigend geval worden de adressen van de gezinsleden bijgewerkt, op voorwaarde dat de codes 
van het I.T. 140 verschillen van 01 (alleenstaand) en 20 (gemeenschappen). 
 
 
Voorbeeld : 
 
Een gezin bestaand uit een man, zijn echtgenote en twee kinderen wordt op 2 mei 2000 ingeschreven in 
de Provinciestraat 18 te Antwerpen. 
10 / 020 / 3 / 02052000 / 2018 / 6232 /0018. 
 
Gevolg : De bijwerking bij de referentiepersoon van het gezin genereert het nieuwe adres bij de 

andere gezinsleden. 
 


