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III/

Brussel
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De bijwerking van de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - De nieuwe
structuur voor de registratie van het adres van de hoofdverblijfplaats (IT 020) en BeSt-Address. - Eerste
etappe: het vertaalbestand van de openbare wegen.

Mevrouwen,
Mijne heren,

Met deze nota willen wij de operaties toelichten die voorzien worden in de eerste etappe van de integratie van het
formaat Best-Address in de nieuwe structuur voor het registreren van het adres in het Rijksregister, namelijk de
aanpassingen aan het vertaalbestand van de openbare wegen.
Het vertaalbestand van de openbare wegen omvat een inventaris van de straten in België. Het gebruik ervan laat,
onder andere, toe om de straatnamen terug te vinden op basis van de codes die zijn opgenomen in de dossiers
van de natuurlijke personen. Het gebruik van de codes zorgt voor een beperking van het volume van de dossiers
en van de snelheid van de behandeling.
Hoewel we u deze nota voor begin april beloofd hadden, zult u begrijpen dat de recente gebeurtenissen met
betrekking tot algemene beperkingsmaatregelen ons niet in staat hebben gesteld deze planning na te komen.
Met dit document willen we u ook een idee geven van hoe we in een tweede etappe de BeSt adressen zullen
invoeren, en hoe we hun beheer zullen organiseren.
Het document geeft ook een overzicht van het niveau van correspondentie dat BOSA heeft bereikt tussen de
straat- en adresgegevens van het Rijksregister en deze van de gewestelijke registers.
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1.

Context

Vanaf de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot “de eenmaking
van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens” zullen
overheidsinstanties de adressen van de regionale adresregisters gebruiken voor hun opdrachten van algemeen
belang.
Het akkoord heeft tot doel een platform op te zetten voor de uitwisseling van adresgegevens tussen de
verschillende partijen bij het project, en voor de raadpleging door de toekomstige gebruikers.
Overeenkomstig het essentiële onderdeel van de overeenkomst treden de drie gewesten op als beheerder van
hun adresregister. Steden en gemeenten krijgen de rol van initiator voor de adressen die onder hun
respectievelijke bevoegdheid vallen.

1.1

Herinnering aan de doelstellingen

Het doel van de aanlevering van het aangepaste vertaalbestand van de openbare wegen is om de gebruikers in
staat te stellen de tests en updates uit te voeren die nodig zijn voor de verwerking van de nieuwe structuur in het
formaat van de adresgegevens van BeSt in hun informaticatoepassingen. De aanlevering van de bijwerkingen
van het vertaalbestand van de openbare wegen sluit de eerste etappe af van het project BeSt binnen het
Rijksregister.
In dit verband raden we de gemeenten, die opgenomen zijn in de vertaalbestanden, aan om te verifiëren dat de
correspondentie voor de openbare wegen, aangeleverd door de diensten van BoSa, goed gebeurd is. Als er hier
fouten worden vastgesteld, dan is het belangrijk dat de gemeente contact opneemt met de dienst
Externe.Betrekkingen@rrn.fgov.be
Voor de gemeenten verandert er op dit moment niets wat betreft de procedures die de vertalers up-to-date
houden.
Bij het in productie brengen van aanpassingen houden we rekening met de volgende doelstellingen:

1.2

•

Maximale beperking van de impact voor de gebruikers van het Rijksregister;

•

Een gefaseerde aanpak volgen voor de implementatie van de integratie van de nieuwe adresstructuur;

•

Bijstand aan de gemeenten en de andere gebruikers bij de integratie van de nieuwe structuur in de
bevolkingsregisters;

•

Zorg voor de continuïteit van services door de gebruikers zowel de oude als de nieuwe adresstructuur
aan te bieden;

•

De unieke overeenstemming waarborgen tussen het oude en het nieuwe adres om te zorgen voor de
gelijktijdige werking van de applicaties die de nieuwe structuren kunnen verwerken en deze die nog
moeten aangepast worden.
Herinnering aan de hypothesen

De analyses, die werden uitgevoerd door de diensten van het Rijksregister, om het vertaalbestand van de
openbare wegen aan te passen aan het formaat van de adresgegevens van BeSt, zijn gebaseerd op de status
van het project eind 2019. Zolang het project niet definitief is afgerond, kan de implementatie van dit formaat in
de toepassingen van het Rijksregister nog wijzigen.
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2.

Eerste etappe in de aanpassing van de vertaalbestanden aan BeSt: de openbare wegen

De indienststelling van het nieuwe vertaalbestand, bedoeld voor het opladen van de openbare wegen, zal als
volgt worden uitgevoerd
:
1.

Eerste upload van de nieuwe structuur: vanaf het weekend van 17 oktober 2020 zullen de klanten van het
Rijksregister twee versies van het vertaalbestand ontvangen. In de naam van het bestand van de tweede
versie wordt het achtervoegsel uitgebreid met "best" en de structuur van de records in dit bestand laat toe
om de identificatiegegevens van BeSt te bevatten.

2.

Opladen van de BeSt gegevens: in het geval dat voor uw gemeente de correspondentie van de straten in de
bestanden van het Rijksregister met de BeSt-straten minder is dan 100%, kunt u de BeSt identificatie niet
gebruiken voor uw openbare wegen. De BeSt identificatiegegevens worden nog niet ingevuld in de ‘best’
versie van het vertaalbestand. In afwachting dat de aanlevering van BOSA 100% correspondentie bereikt,
zal enkel het oude adresformaat door de gemeente kunnen worden beheerd op het niveau van het
Rijksregister. De huidige procedures zijn nog steeds van toepassing op omzetting.

3.

Opladen van de BeSt gegevens: wanneer voor uw gemeente de correspondentie met de BeSt-straten, zoals
aangeleverd door de BOSA-services, voor 100% volledig is, wordt uw gemeente erkend als BestAdressconform voor de openbare wegen. De “Best” versie van het vertaalbestand zal nu ook de BeSt
identificatiegegevens bevatten voor deze gemeente. Na de eerste upload van het vertaalbestand, zullen alle
verdere aanpassingen gebeuren via het geijkte transpositieproces. Er wordt voor deze gemeente dus geen
nieuwe upload vanaf de Bosa bestanden gedaan. De aanpassingen aan de openbare wegen zullen nog
altijd plaatsvinden volgens de huidige procedures en met interventie/hulp van de diensten van het
Rijksregister.

Voor de gemeenten waarvan de Best straten volledig zijn geladen in het Rijksregister, en dit tijdens de
overgangsfase naar de volledige implementatie van de BeSt-gegevens in de dossiers van het Rijksregister, dit is
na de tweede etappe (punt 2), moeten de gemeenten rekening houden met de volgende punten:



Voor alle nieuwe straatnamen die worden toegekend moet een straatcode worden aangevraagd bij het
Rijksregister.
De gemeente moet de 2 typen straten parallel beheren (Rijksregister en Best). Dit betekent dat voor het
toevoegen van een nieuwe straat, de gemeente beide typen moet registreren totdat alle gebruikers (van
het Rijksregister) in de mogelijkheid zijn om het BeSt-formaat te verwerken.

Een gedetailleerde beschrijving van de aanpassingen is opgenomen in de bijlagen bij deze nota:
-

Bijlage 1 – Beschrijving van de header en de trailer.

-

Bijlage 2 – Beschrijving van de vertaler van openbare wegen uitgebreid met de gewestelijke data in het
kader van BeSt. Het bestand wordt geleverd in de formaten XML, UTF8, AsciiRN en EBCDIC.
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3.

Tweede stap in de aanpassing van de vertaalbestanden aan BeSt: de adressen

Hoewel we u pas in een volgende nota de details hieromtrent zullen verstrekken, willen we u nu reeds een
overzicht geven van wat we voorzien in de tweede etappe van het project BeSt:
• De één-op-één relatie tussen de twee structuren.
Het doel is om een unieke koppeling te maken tussen elk bestaand adres in het Rijksregister en één, slechts één,
BeSt-adres. Deze overeenstemming moet worden verstrekt voor alle (100%) adressen die in het Rijksregister
worden gebruikt om de eerste upload van de nieuwe adressen te kunnen uitvoeren bij de aanvang van etappe 2,
waarbij voorlopig uitzondering kan worden gemaakt voor sommige historische straten en adressen.
• De eerste upload van BeSt-adresgegevens.
Net zoals voor de openbare wegen, leveren de diensten van BOSA op trimestriële basis een bestand met de lijst
van BeSt-adressen, elk gekoppeld aan één bekend adres in het Rijksregister. De BeSt-adressen zullen alleen
worden opgeladen in het Rijksregister voor gemeenten die 100% compatibel zijn. De BeSt-adressen van
gemeenten die de 100% nog niet hebben bereikt, zullen nog niet opgenomen zijn het vertaalbestand van
adresgegevens.
• Creatie en bijwerking van de BeSt-adresgegevens.na de eerste upload.
Zolang niet alle applicaties die adresgegevens van het Rijksregister gebruiken, zijn aangepast aan het nieuwe
formaat Best (dit noemen we de periode van transitie naar de gegevens in Best-formaat), zullen voor nieuwe of
gewijzigde adressen, de adresgegevens volgens de traditionele structuur van het Rijksregister meegeven
worden. Deze gegevens garanderen voor elk nieuw BeSt-adres de één-op-één-relatie tussen de het BeSt ID en
het huidige RR ID.
De aanpassingen aan de adresgegevens zullen nog altijd plaatsvinden volgens de huidige procedures en met
interventie/hulp van de diensten van het Rijksregister.

4.


Stand van zaken BOSA – Correspondentie van de adressen: BeSt/RR
Openbare wegen.

Op dit moment is het slechts voor zeven gemeenten in België mogelijk om een volledige overeenkomst tot stand
te brengen tussen de oude en de nieuwe structuur van al hun openbare wegen.
Zolang deze overeenkomst niet volledig wordt bereikt, zal het nieuwe vertaalbestand van de openbare wegen
(etappe 1) geen BeSt identificatiegegevens bevatten voor de gemeenten die deze voorwaarde nog niet hebben
ingevuld.


Adressen.

Aan het einde van het eerste semester van 2020 blijft er voor 8,23% van de 22 miljoen bekende adressen in
België een probleem voor de overeenstemming tussen de gewestelijke en de federale registers.

*

*
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Voor de goede orde vragen wij u om uw eventuele vragen/opmerkingen/suggesties uitsluitend per e-mail te
sturen naar Externe.Betrekkingen@rrn.fgov.be.
Onze diensten blijven uiteraard volledig ter beschikking staan om u bij dit project te helpen en te begeleiden. Wij
danken u ten zeerste voor uw gewaardeerde medewerking.

Met hoogachting,

Signature numérique de

Wirtz
Jacques Wirtz Jacques
(Signature)
(Signature) Date : 2020.10.14
11:25:22 +02'00'

Jacques Wirtz,
Directeur-generaal
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1

Doel dit document

In het kader van het project ter verbetering van het beheer van de productencatalogus geleverd door het RRN, herzien we de
extractiebestanden. We voegen systematisch een nieuwe header en trailor toe aan deze extractiebestanden. Het doel hiervan
is een betere identificatie mogelijk te maken van de producten. Hierdoor kunnen we een optimale opvolging garanderen op vlak
van bestellingen/aanvragen, facturatie en tarifering.
Algemeen gesteld is een volledige automatisering van de levenscyclus van de producten, de ultieme doelstelling van dit project
Dit document beschrijft de nieuwe header en trailer-structuur.
Zowel header als trailer kunnen in de verschillende bestanden ingevoegd worden in hetzelfde formaat als de geleverde
gegevens.
Voor de xml-bestanden, nemen de header en de trailer verplicht het xml-formaat aan. Voor de bestanden in een “vlak” formaat:
UTF8_Unicode, ascii en ebcdic, presenteren de header en de trailer zich als een formaat van het type string in de gewenste
karakterset waarin ook de gegevens staan.

2

De Header
2.1

Definitie van de header voor “vlakke” bestanden (Unicode_UTF8, Ascii,
EBCDIC)

Begin

Einde

Lengte

type

0

1

1

num

Recordidentificatie (1 voor header, 9 voor trailor)

1

8

7

alphanum

“IBZ-RRN” : vast label: De producent van het bestand.

8

16

8

alphanum

Datum aanmaak bestand (YYYYMMDD)

16

22

6

alphanum

Tijdstip aanmaak bestand (HHMMSS)

22

30

8

alphanum

Situatiedatum (YYYYMMDD)

30

36

6

alphanum

Situatietijd (HHMMSS)

36

56

20

alphanum

Ketting

56

61

5

alphanum

Applicatie

61

76

15

alphanum

Programma

76

77

1
alphanum

Periodiciteit: D: daily W: weekly M: monthly O: other (On
demand) Y: yearly U: unknown

alphanum

Productidentificatie

numeric

77

87

10

87

91

4

91

101

10

alphanum

Sequence: Als het product bestaat uit meerdere bestanden dan is
dit het volgnummer. (0000: als het product slechts 1 bestand is)
Productnaam

101

201

100

alphanum

ProductParameters

201

241

40

alphanum

Bestandsnaam

241

245

4

alphanum

Omgeving (9000, 8020, …….)

245

246

1
alphanum

A: Acceptance-environment
P: Production-environment
T: test-environment

3/

U: Unknown
246

256

10
alphanum

256

262

6

Karakterset (UTF8, ASCII-RRN, …….) in karakters: Dit is beperkt tot
de karakter die geautoriseerd zijn door het Rijksregister.
Bestemmeling bestand: NIS-code van de klant of een specifieke
code voor identieke bestanden die terzelfdertijd aan diverse
klanten bezorgd worden (bij voorbeeld: vertaalbestanden)

alphanum

262

277

15

Refertenummer van het werk (ordernummer): nummer van de
aanvraag/bestelling of nummer van het abonnement.
alphanum

277

285

8

alphanum

Reserveveld

Voorbeeld:
1IBZ-RRN2020062317402820200623174028CHAINA67890123456789TRD YFN021TB
OFTR45678900000FTRBVOIE00Product Params
9000PASCII 012345123123123123123

2.2

<tech:Header
RecordId="1"
PublisherId="IBZ-RRN"
CreationDate="2020-08-17"
CreationTime="14:40:20"
SituationDate="2020-08-17"
SituationTime="14:40:20"
ChainId="CHAIN TRAD"
ApplicationId="TRD"
ProgramId="DVOIEXB"
Periodicity="O"
ProductId="FTR0012305"
Sequence=”0000”
ProductName="FTRBVOIE00"
ProductParam="Product Params"
FileName="xvoiebest"
ExecutionEnv="9000"
TypeOfExecutionEnv="P"
CharSet="UTF8"
ClientCode="000000"
NbrOfOrder="0"
Reserve="
">
</tech:Header>

Voorstelling in XML

avoiebest
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3

De Trailer
3.1

Begin

Einde

Lengte

0

1

1

1

7

6

Definitie van de trailer voor de “vlakke” bestanden (Unicode_UTF8, Ascii,
EBCDIC)

type
alphanum

Recordidentificatie (1 voor header, 9 voor trailer)

22

32

10

num

Bestemmeling bestand: NIS-code van de klant of een specifieke
code voor identieke bestanden die terzelfdertijd aan diverse
klanten bezorgd worden (bij voorbeeld: vertaalbestanden)
Refertenummer van het werk (ordernummer): nummer van de
aanvraag/bestelling of nummer van het abonnement.
Uitvoeringstijd (in milliseconden)

32

42

10

num

Aantal records (Header en Trailer niet inbegrepen)

42

52

10

num

Aantal dossiers

52

60

8

alphanum

Reserveveld

alphanum

7

22

15
alphanum

Voorbeeld:
90123450

000007452100001624060000000001

3.2

<tech:Trailer
RecordId="9"
ClientCode="000000"
NbrOfOrder="0"
ExecTime="0000075806"
NbrOfRecords="0000506630"
NbrOfDossiers="1"
Reserve="
</tech:Trailer>

">

Voorstelling in XML
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FOD BoSa
BIPT
BPost

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Belgische Post
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1

Doel dit document

In het kader van het project “nieuwe structuur voor IT20” (Best-adress) herzien we de structuur van de extractiebestanden van
de vertalers.
Enerzijds voegen we een nieuwe header (vooraan in het document) en een nieuwe trailer(achteraan het document) toe. De
structuur
van
deze
nieuwe
header
en
trailer
staat
beschreven
in
een
apart
document
zie
[APP_DOC_Trad_AanpassingHeaderTrailor_v1.0.NL].
Anderzijds voegt de nieuwe structuur velden toe aan de gegevens van de vertaalbestanden voor de straten en openbare
wegen. Zie paragraaf 3.2.






het Best-adres streetId, de stratenidentifier zoals voorzien door de regionale authentieke bronnen.
de postcode gedefinieerd door BIPT en BPost,
een regio-code (B,F en W: voor regio’s: Brussel, Vlaanderen en Wallonië),
een begin- en einddatum van de geldigheid van het object (de straat) in kwestie.

Veranderingen aan de structuur: zie paragraaf 7.2

2

Formaat van de extracties

De extractiebestanden (volledige extractie) voor de straten van de vertaler hebben volgende 4 verschillende formaten:

Product identificatie

Formaat van het bestand

Characterset

FTR0012305

Document in XML

Unicode_UTF8

FTR0011305

Vlak bestand

Unicode_UTF8

FTR0011105

Vlak bestand

ASCII

FTR0011205

Vlak bestand

EBCDIC

3

Het XML-formaat

Merk op dat we blijven doorgaan met het leveren van de extractiebestanden in het oude formaat. Deze laatsten stellen we nog
volledig ter beschikking in het huidige formaat: dus zonder de informatie van Best Adres:geleverd door de regio’s en zonder de
header/trailer.

Formaat stratenbestand

Bestandsnaam

Oude xml-formaat

xvoie

Nieuwe xml-formaat Best-Adres

xvoiebest

4/

3.1

Voorbeeld nieuwe formaat (xvoiebest) in xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:Document Length="0051549959" OccurrenceCount="00162349" ProductLabel="1"
Status="000" SchemaVersion="2.9.3"
xsi:schemaLocation="http://www.ibz.rrn.fgov.be/2013/06/StreetsSchemaStreetsv1.3.xsd"
xmlns:tech="http://www.ibz.rrn.fgov.be/2013/06/technicalSchema"
xmlns:tns="http://www.ibz.rrn.fgov.be/2013/06/StreetsSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<tech:Header RecordId="1" CreationDate="2020-06-25" CreationTime="16:23:20"
SituationDate="2020-06-25" SituationTime="16:23:20" ChainId="CHAINA67890123456789"
ApplicationId="TRD" ProgramId="DVOIEXB" Periodicity="O" ProductId="1234567890"
Sequence="0000" ProductName="FTRBVOIE00" ProductParam="Product Params"
FileName="xvoiebest" ExecutionEnv="7000" TypeOfExecutionEnv="A" CharSet="UTF8"
ClientCode="012345" NbrOfOrder="123123123123123" Reserve="
"/>
<tns:Streets>
<tns:Street CreationDate="2014-07-18" EndDate="9999-99-99" HistoryDate="9999-9999" HistoryEndDate="9999-99-99" PostalCode="0000" NisCode="000000" StreetCode="0000"
Region="W" StreetId="RRN00000000
" RealPostalCode="0000" LanguageCode=" ">
</tns:Street>
<tns:Street CreationDate="2012-07-10" EndDate="9999-99-99" HistoryDate="9999-9999" HistoryEndDate="9999-99-99" PostalCode="0000" NisCode="000000" StreetCode="9999"
Region="W" StreetId="RRN00009999
" RealPostalCode="0000" LanguageCode=" ">
</tns:Street>
<tns:Street CreationDate="1999-04-01" EndDate="9999-99-99" HistoryDate="9999-9999" HistoryEndDate="9999-99-99" PostalCode="1000" NisCode="021004" StreetCode="1001"
Region="B" StreetId="37183
" RealPostalCode="1000" LanguageCode="B1">
<tns:LabelFR>Rue de l'Abricotier</tns:LabelFR>
<tns:LabelNL>Abrikozeboomstraat</tns:LabelNL>
</tns:Street>
…

<tns:Street CreationDate="2019-03-30" EndDate="9999-99-99" HistoryDate="9999-9999" HistoryEndDate="9999-99-99" PostalCode="9992" NisCode="043010" StreetCode="9996"
Region="F" StreetId="RRN99929996
" RealPostalCode="9992" LanguageCode="N0">
<tns:LabelNL>nonresident</tns:LabelNL>
</tns:Street>
<tns:Street CreationDate="2017-09-15" EndDate="9999-99-99" HistoryDate="9999-9999" HistoryEndDate="9999-99-99" PostalCode="9992" NisCode="043010" StreetCode="9997"
Region="F" StreetId="RRN99929997
" RealPostalCode="9992" LanguageCode="N0">
<tns:LabelNL>Inschrijving op verklaring</tns:LabelNL>
</tns:Street>
</tns:Streets>
<tech:Trailer RecordId="9" ClientCode="012345" NbrOfOrder="123123123123123"
ExecTime="0000068032" NbrOfRecords="0000506449" NbrOfDossiers="1" Reserve="
"></tech:Trailer>
</tns:Document>

5/

3.2

Structuur XML-formaat

De veranderingen ten opzichte van de vorige structuur staan aangeduid in blauwe fluo :

Info

formaat

tns:Document/@Status

Status van het document, 000 is default

VarChar(3)

tns:Document/@Length

Lengte van het document in bytes

numeric

tns:Document/@SchemaVersion

Versie van het schema

VarChar

Optioneel

tns:Document/@OccurenceCount

Aantal elementen

numeric

Optioneel

Type van de levering (voor de facturatie): 1:

VarChar

xsd : Streets

Type

Document

tns:Document/@ProductLabel

Eerste volledige levering, 2: wekelijkse

Optioneel
Optioneel

Optioneel

update, 3: Maandelijkse update, 4:
trimestriële update

tns:Document/tns:ResponseDateTime

Datum en tijd van creatie van het document

tns:Document/tns:DataDateTime

Datum en tijd van de extractie

YYYY-MMDDTHH :MM
:SSZ
YYYY-MMDDTHH :MM
:SSZ

Optioneel

Optioneel

Gegevens

tns:DocumentType/tns:Streets/tns:Stre
et/@CreationDate

Datum van de creatie/update

YYYY-MMDD

Optioneel

Datum van het einde van de geldigheid van

YYYY-MMDD

Optioneel

tns:DocumentType/tns:Streets/tns:Stre
et/@EndDate

het object.

tns:DocumentType/tns:Streets/tns:Stre

Historische Datum : creatie/update van het

YYYY-MM-

et/@HistoryDate

historische label.

DD

tns:DocumentType/tns:Streets/tns:Stre

Historische Eind-Datum : Einde van de

YYYY-MM-

et/@HistoryEndDate

geldigheid van het historische label.

DD

tns:DocumentType/tns:Streets/tns:Stre

De postcode van de straat zoals

numeric

et/@RealPostalCode

gespecificeerd door het BIPT en BPost.

tns:DocumentType/tns:Streets/tns:Stre

De postcode van de straat zoals

et/@PostalCode

gespecificeerd voor het Rijksregister.

numeric

Optioneel

Optioneel

Altijd

Altijd
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tns:Document/tns:Streets/tns

Code van de deelgemeente (nog niet

:Street/@Section

beschikbaar in de database)

tns:Document/tns:Streets/tns
:Street/@ReferenceCodeArea
tns:DocumentType/tns:Street
s/tns:Street/@NisCode
tns:DocumentType/tns:Street
s/tns:Street/@StreetCode

tns:DocumentType/tns:Street
s/tns:Street/@StreetId

tns:DocumentType/tns:Street
s/tns:Street/@Region

Optioneel

(nog niet beschikbaar in de database)

Specificeert de NIS-code van de gemeente

De Rijksregister straatcode : 4 tot 6 cijfers .

De Best-adres straatcode : maximaal 20

Optioneel

numeric

numeric

Altijd

Altijd

VarChar(20)

alfa-numerieke characters, zoals

Altijd

overeengekomen voor BestAdres.
De Best-adres regiocode : B: Brussel, F:
Vlaanderen, W: Wallonië, zoals
overeengekomen voor BestAdres.

Char(1)
Altijd
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4

Het formaat voor de “vlakke bestanden”: ASCII

Formaat stratenbestand

Bestandsnaam

Oude ascii-formaat

avoie

Nieuwe ascii-formaat Best-Adres

avoiebest

4.1

Ascii oud formaat

9999999985000085/Azalealaan(Kor)#
2000011010207043Passage /Olivier Brunel*/Olivier Bruneldoorgang%/Rue Olivier Brunel*/Olivier Brunelstraat#
1979090140009855Rue de /Berloz%Rue /Paul Janson#
9999999940009856Rue du /Perron#

4.1
999999998500008585000085

Ascii nieuw formaat

F0340228500199904019999999999999999/Azalealaan(Kor)#

2000011010207043RRN10207043
B0210041020200005059999999999999999Passage /Olivier Brunel*/Olivier
Bruneldoorgang%/Rue Olivier Brunel*/Olivier Brunelstraat#
197909014000985540009855

W0620634000199904019999999999999999Rue de /Berloz%Rue /Paul Janson#

999999994000985640009856

W0620634000199904019999999999999999Rue du /Perron#

4.2
4.2.1

Beschrijving oude structuur

Ascii oude structuur

2000011010207043Passage /Olivier Brunel*/Olivier Bruneldoorgang%/Rue Olivier Brunel*/Olivier Brunelstraat#
Voorkeur alfabetische sortering: ‘/’
Het ‘/’-teken in de labels van de straten geeft aan waar men bij voorkeur de alfabetische sortering op laat werken. Deze
voorkeur wordt beheert door de gemeente zelf.
In het bovenstaande voorbeeld sorteert men bij voorkeur “Passage Olivier Brunel” op “Olivier” en niet op “Passage”.

Naam van het veld

Formaat

Hist-dat

Num(8): (AAAAMMJJ)

voiekey

num(8): (PPPPKKKK)

label1

Varchar(48)

*

char(1)

Facultatief

label2

Varchar(48)

Facultatief

%

char(1)

Facultatief

Hist label1

Varchar(48)

Facultatief

*

char(1)

Facultatief

Hist label2

Varchar(48)

Facultatief

#

char(1)
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Voor de optionele velden geldt dat:





De label2- en histlabel2-velden worden, als aanwezig, altijd voorafgegaan door een ‘*’
histlabel1 wordt, als aanwezig, altijd voorafgegaan door een ‘%’
histlabel2 is enkel aanwezig als het histlabel1 ook aanwezig is.
4.3

4.3.1

Beschrijving nieuwe structuur

Ascii nieuwe structuur

2000011010207043RRN10207043
B0210041020200005059999999999999999Passage /Olivier Brunel*/Olivier
Bruneldoorgang%/Rue Olivier Brunel*/Olivier Brunelstraat
Voorkeur alfabetische sortering: ‘/’
Het ‘/’-teken in de labels van de straten geeft aan waar men bij voorkeur de alfabetische sortering op laat werken. Deze
voorkeur wordt beheert door de gemeente zelf.
In het bovenstaande voorbeeld sorteert men bij voorkeur “Passage Olivier Brunel” op “Olivier” en niet op “Passage”.

Naam van het veld

Formaat

Hist-dat

Num(8): (AAAAMMJJ)

voiekey

num(8): (PPPPKKKK)

Best-address street-id

Varchar(20)

region-code

char(1): B’F’W

code INS

Num(6)

code postal

Num(4)

voiedat

Num(8)

Date de début

Num(8)

Date de fin

Num(8)

label1

Varchar(100)

*

char(1)

Facultatif

label2

Varchar(100)

Facultatif

%

char(1)

Facultatif

histlabel1

Varchar(100)

Facultatif

*

char(1)

Facultatif

histlabel2

Varchar(100)

Facultatif

#

char(1)

Voor de optionele velden geldt dat:





De label2- en histlabel2-velden worden, als aanwezig, altijd voorafgegaan door een ‘*’
histlabel1 wordt, als aanwezig, altijd voorafgegaan door een ‘%’
histlabel2 is enkel aanwezig als het histlabel1 ook aanwezig is.
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5

Het formaat voor de “vlakke bestanden”: UTF8

Formaat stratenbestand

Bestandsnaam

Oude UTF8-forrmaat

voieutf8

Nieuwe UTF8formaat Best-Adres

voieutf8best

5.1

UTF8 oud formaat

Dezelfde structuur als het ascii-bestand. De namen staan hier in UTF8.

5.2

UTF8 nieuw formaat

Dezelfde structuur als het ascii-bestand. De namen staan hier in UTF8.

6

Het formaat voor de “vlakke bestanden”: EBCDIC

Formaat stratenbestand

Bestandsnaam

Oude EBCDIC-forrmaat

voie

Nieuwe EBCDIC formaat Best-Adres

voiebest

6.1

EBCDIC oud formaat

6.2

EBCDIC nieuw formaat

Idem, de inhoud is in EBCDIC.

Idem, de inhoud is in EBCDIC.
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7

Bijzondere gevallen
7.1

7.1.1

Opmerkingen

De Best-adres StreetId

Dit veld bevat de identifier, zoals gedefinieerd en toegekend door de respectievelijke regio. De Federale Partners ontvangen
deze identifier via de FOD BoSa.
Als het Rijksregister geen identifier ontving voor het straat-object in kwestie of de gemeente heeft nog geen 100% mapping
voor de straten/openbare wegen tussen RRN-straatcode en Best-address Street-Id: dan staat er als identifier: de string RRN +
postcode + straatcode van het Rijksregister (zal in de toekomst uitgebreid worden naar 6 cijfers)..

7.1.2

Rijksregister specifieke straatobjecten voor het beheer van personen

In het stratenbestand komen Rijksregister specifieke objecten voor:
Voor Brussel :

Best street ID

Region

Voiekey
RRN

INS/NIS

Code
postale

RRN10009997

B

10009997

21004

1000

Inscription sur déclaration#

Inschrijving op verklaring#

RRN10009996

B

10009996

21004

1000

nonresident#

#

RRN10009999

B

10009999

21004

1000

Inscription sans adresse#

Inschrijving zonder adres#

Een voorbeeld voor een Vlaamse gemeente :

Best street ID

Regio

Voiekey
RRN

INS/NIS

postcode

RRN88109999

F

81099999

36011

8810

Inschrijving zonder adres#

RRN88109997

F

88109997

36011

8810

Inschrijving op verklaring#

RRN88109996

F

88109996

36011

8810

nonresident#

Een voorbeeld voor een Waalse gemeente:

Best street ID

Region

Voiekey
RRN

INS/NIS

Code
postale

RRN45609997

W

45609997

61012

4560

Inscription sur déclaration#

RRN45609996

W

45609996

61012

4560

nonresident#

RRN45609999

W

45609999

61012

4560

Inscription sans adresse#
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7.2



Veranderingen aan de structuur voor Best Adres:

Voor de labels: tns:LabelNL, tns:LabelFR, tns:LabelDE:
o Verhogen van de lengte van de straatnamen (nu 48 bytes  100 bytes)
Voor de datumvelden van de XML-structuur: tns:CreationDate , tns:EndDate , tns:HistoryDate ,
tns:HistoryEndDate:
o Veranderen in de xml-structuur: van de huidige decimal8 (JJJJMMDD) naar een datumveld (JJJJMM-DD)

7.3

Omzettingstabel virtuele (RRN) postcode naar postcode BPost

De voornoemde ‘virtuele’ postcodes, PostalCode , zijn enkel van toepassing in de bestanden van het Rijksregister. Het gaat om
34 straten die onder deze postnummers vallen: zie nota DG voor de fusie op 1 jan 2019.
PostalCodeRrn

PostalCode

1031

1030

1041

1040

1051

1050

1071

1070
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8

Taalcode en de gewest-code

Iedere gemeente heeft een van de onderstaande taalcodes. Deze taalcodes linken, zoals weergegeven in de onderstaande
tabel, met een van de drie gewesten: B (Brussels gewest), F (Vlaanderen), W (Waals gewest):

TaalCode RegioCode

Voorbeeld:
3000/

Omschrijving

voie/voieart1
en/of
voie/voiehart1

voie/voieart2 en/of
voie/voiehart2

N0

F

Leuven/
24062

N1

F

Fouron/ Voeren/ Nederlands et Français (avis,
Français
3791/73109
formulaires et communications)

F0

W

Liège
/4000/62063

Français

F1

W

Mouscron/
Moeskroen
/7700/54007

Français et Nederlands (avis,
Français
formulaires et communications)

Nederlands

B1

B

Schaerbeek/
Schaarbeek
/1030/21015

Français
et
Nederlands
Français
(langues administratives)

Nederlands

F3

W

Malmedy/
Malmedy
/4960/63049

Français
et
Allemand
(commune "malmédienne" :
Français
avis,
formulaires
et
communications)

F4

W

Welkenraedt
/4840/63084

Français et autre langue (Avis,
Français
formulaire et communications)

D2

W

Sankt
Vith Allemand et Français (Avis,
Allemand
/4780/63067
formulaire et communications)

Nederlands

Nederlands
Nederlands

Français
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Aanpassingen xsd

In fluo staan de aanpassingen ten opzichte van de vorige structuur.
<complexType name="StreetType">
<sequence>
<element name="LabelFR" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="LabelNL" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="LabelDE" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="HistoryLabelFR" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="HistoryLabelNL" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="HistoryLabelDE" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="SortkeyDE" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<element name="SortkeyNL" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<element name="SortkeyFR" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute name="CreationDate" type="tns:StringDateType" use="optional"/>
<attribute name="HistoryDate" type="tns:StringDateType" use="optional"/>
<attribute name="EndDate" type="tns:StringDateType" use="optional"/>
<attribute name="HistoryEndDate" type="tns:StringDateType" use="optional"/>
<attribute name="PostalCode" type="tns:StreetCodeType" use="required"/>
<attribute name="RealPostalCode" type="tns:StreetCodeType" use="required"/>
<attribute name="Section" type="string" use="optional"/>
<attribute name="ReferenceCodeArea" type="string" use="optional"/>
<attribute name="NisCode" type="tns:NisCodeType" use="required"/>
<attribute name="StreetCode" type="tns:StreetCodeType" use="required"/>
<attribute name="StreetId" type="tns:StreetIDType" use="required"/>
<attribute name="Region" type="tns:RegionType" use="optional"/>
<attribute name="LanguageCode" type="tns:LanguageCodeType" use="optional"/>
<attribute name="Status" type="tns:StatusType" use="optional"/>
</complexType>

9.1

De typedefinities:

<simpleType name="NisCodeType">
<restriction base="string">
<length value="5"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="StreetCodeType">
<restriction base="string">
<length value="4"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="StreetIdType">
<restriction base="string">
<length value="20"/>
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</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RegionType">
<restriction base="string">
<length value="1"/>
<enumeration value="B"/>
<enumeration value="F"/>
<enumeration value="W"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="StringDateType">
<annotation>
<documentation>string representation of a date : YYYY-MM-DD </documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<length value="10"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="LanguageCodeType">
<restriction base="string">
<length value="2"/>
<enumeration value="N0"/>
<enumeration value="N1"/>
<enumeration value="F0"/>
<enumeration value="F1"/>
<enumeration value="B1"/>
<enumeration value="D2"/>
<enumeration value="F3"/>
<enumeration value="F4"/>
<enumeration value=" "/>
</restriction>
</simpleType>

