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Betreft:  Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister 

van de natuurlijke personen. – IT020: Invoeren van een huisnummer met index. 
 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
 
In mijn nota van 17 maart 2006, referte III/32/1660/06, werden de principes van de 
huisnummering met een index in herinnering gebracht, en werd tevens een programma-
aanpassing aangekondigd waardoor de 4 tekens van het indexveld onverkort zouden worden 
afgedrukt. 
 
Deze aanpassing heeft geleid tot adresinformatie die op een verwarrende of misleidende 
manier werd voorgesteld op verschillende documenten. 
Door het weergeven van de 4 tekens worden nu immers ook nullen afgedrukt die geen enkele 
betekenis hebben. 
 
Ten einde dergelijke situaties te vermijden moeten volgende acties worden ondernomen. 
 
1. Verbetering van dossiers. 
 
Het Rijksregister maakt een extractie van de dossiers die in het indexveld een nul bevatten 
gevolgd door een letter. Deze dossiers worden, via de regionale afvaardigingen, ter 
verbetering bezorgd aan de gemeenten. 
 
De verbetering van deze dossiers kan onmiddellijk worden uitgevoerd, of wanneer de burger 
zich aanbiedt op de bevolkingsdienst. 
 
Er moet in ieder geval op gelet worden dat verbeteringen van de informatie in het indexveld 
worden uitgevoerd voor alle leden van hetzelfde gezin. 
 
2. Invoeren van de informatie in het indexveld. 
 
Voor de invoering van het indexnummer in de structuur van het Rijksregister zijn vier posities 
voorzien; deze moeten als volgt worden ingevuld: 
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1ste positie:   eventueel een letter; 
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). 
 
Overeenkomstig de instructies voor het bijhouden van de informatiegegevens in het 
Rijksregister (nummer 187, b) moest voor de niet gebruikte posities een nul ingevuld worden. 
Voorbeeld: een alfabetische index “B” werd ingevuld als “B000”. 
 
Ten einde dergelijke verwarring te voorkomen moeten de nullen zonder betekenis worden 
vervangen door een spatie (∆). 
Voorbeeld:  - huisnummer 54/Bis wordt ingevoerd als “0054/∆Bis”. 
   - huisnummer 54/B 21 wordt ingevoerd als “0054/B∆21”. 
 
 
3. Uitgifte van de elektronische identiteitskaart. 
 
Voor de uitgifte van de elektronische identiteitskaart moet volgende procedure in acht 
genomen worden. 
 
Vooraleer het basisdocument afgedrukt wordt, moet het dossier van betrokkene door middel 
van transactiecode 61 opgevraagd worden ter verificatie van het actuele adres. 
 
Indien de informatie niet correct wordt weergegeven, moeten de nodige verbeteringen worden 
aangebracht, waarna het basisdocument kan worden afgedrukt. 
 
Ook hier moet erop gelet worden dat verbeteringen van de informatie in het indexveld worden 
uitgevoerd voor alle leden van hetzelfde gezin. 
 
Tot slot wil ik er nog op wijzen dat het volstrekt af te raden is toepassingen te gebruiken 
waarbij een onvolledig ingevuld indexveld automatisch wordt aangevuld met nullen. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: 
De Directeur-generaal, 

 
 
 

L. VANNESTE. 


