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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: 

• 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. 

 

1.2  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. 

mailto:Externe.Betrekkingen@rrn.fgov.be
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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 BestAdress-

conform 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, 

 

 

 

 

 

 

Jacques Wirtz, 

Directeur-generaal 
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