/// Memo

/// Life Event Scan “ik krijg een nieuw adres” praktische info i.h.k.v. gemeentelijke fusies
1 INLEIDING
Gemeentelijke fusies kunnen aanleiding geven tot adreswijzigingen. Soms wijzigt enkel de gemeentenaam,
soms ook de straatnaam omdat dubbele straatnamen in de nieuwe fusiegemeenten niet toegelaten zijn. In
sommige gevallen is ook een hernummering nodig om de adressering volledig conform te maken.
Alle nieuwe adressen kunnen officieel gebruikt worden vanaf 01/01/2019. Vanaf die datum bestaan de
nieuwe gefusioneerde gemeenten.
De nieuwe adressen worden door de gemeentebesturen aangemaakt in het Centraal Referentie Adressen
Bestand (CRAB; authentieke bron voor adressen in Vlaanderen). Organisaties die gekoppeld zijn met het
CRAB, zullen de nieuwe adressen automatisch kunnen opvragen in hun systeem. Daarnaast zal Informatie
Vlaanderen verschillijsten ter beschikking stellen, met daarin alle oude en nieuwe adressen voor de 15
fusiegemeenten. Zo kan men zijn eigen adres- en klantenbestanden bijwerken naar de nieuwe toestand (oud
adres > nieuw adres). De definitieve verschillijsten worden midden december verwacht, testbestanden zijn
reeds beschikbaar.
Dit alles heeft ook impact op (een deel van) de inwoners/ondernemingen/verenigingen van de betrokken
gemeenten. Waar mogelijk probeert de overheid acties te ondernemen en afspraken te maken om de
werkelijke impact tot een minimum te herleiden. In dit document trachten we de impact op de burgers
enerzijds en de ondernemingen & verenigingen anderzijds in kaart te brengen. We trachten zoveel mogelijk
organisaties die niet gekoppeld zijn met een centraal adressenbestand via hun koepelorganisaties te bereiken
met de vraag om de nieuwe adressen via de verschilbestanden op te nemen in hun systeem. Als we een
concreet engagement ontvangen van een bepaalde organisatie nemen we dit op in dit document.
Het document is opgesteld door Informatie Vlaanderen, met de input van het Agentschap Binnenlands
Bestuur en in samenspraak met verschillende Vlaamse en federale overheidsinstanties. Het document is
opgesteld als leidraad voor de samen te voegen besturen. De verantwoordelijkheid voor de communicatie
naar de burger/ondernemingen/verenigingen ligt bij de besturen zelf, dit document kan hen daarin
ondersteunen.
Sommige zaken zijn al definitief, andere nog voorwaardelijk, andere nog in onderzoek. Dit wordt telkens
aangegeven in de tekst. Dit overzicht is een levend document en zal bijgewerkt worden wanneer nieuwe
informatie beschikbaar is.

www.vlaanderen.be/informatievlaanderen
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2 IMPACT OP BURGERS
2.1 RIJKSREGISTER
STATUS : DEFINITIEF
Op 1/1/2019 worden alle adressen van de inwoners van de fusiegemeenten automatisch aangepast in het
Rijksregister (RR). Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de FOD Binnenlandse Zaken. Gezien veel
toepassingen gekoppeld zijn met het RR, is dit een cruciale factor in het beperken van de impact.
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.2 FOD FINANCIËN / KADASTER
STATUS : DEFINITIEF
De databanken van de FOD Financiën en het Kadaster zijn gekoppeld met het RR. Alle adreswijzigingen zullen
daar dus automatisch in doorgevoerd worden op basis van de gewijzigde adresgegevens in het RR. Dit heeft
betrekking op alles rond fiscaliteit, zoals: belastingen, kadastraal inkomen, BTW, …
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.3 VLABEL
STATUS : DEFINITIEF
De databanken van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zijn gekoppeld met het RR. Alle adreswijzigingen
zullen daar dus automatisch in doorgevoerd worden op basis van de gewijzigde adresgegevens in het RR. Dit
heeft betrekking op alles rond onroerende voorheffing, …
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.4 PROVINCIALE BELASTINGDIENST
STATUS : DEFINITIEF

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Life event scan i.h.k.v. Gemeentelijke Fusies /// 26.02.2019

5 /// 25

Informatie Vlaanderen ///

De databanken m.b.t. de Algemene Provinciebelasting zijn gekoppeld met het Rijksregister. De
adreswijzigingen zullen daar dus automatisch in doorgevoerd worden op basis van de gewijzigde
adresgegevens in het RR.
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.5 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)
STATUS : IN ONDERZOEK
De FSMA bekijkt nog of de adressen integraal aangepast kunnen worden op basis van de beschikbare
verschillijsten. Gezien we hierover nog geen bevestiging ontvangen hebben, adviseren we dat organisaties
of personen die onder controle van de FSMA vallen zelf hun gewijzigde adres doorgeven.
 Indien men onder controle valt van de FSMA, geef je best zelf je gewijzigde adres door.

2.6 KRUISPUNTBANK SOCIALE ZEKERHEID (KSZ)
STATUS : DEFINITIEF
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is gekoppeld met het RR. Daardoor zullen adreswijzigingen
automatisch doorgevoerd worden in de KSZ op basis van de gewijzigde adresgegevens in het RR. Alle
openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die adresgegevens nodig hebben, ontvangen deze
wijzigingen op hun beurt dan via de KSZ.
Dit heeft betrekking op alles rond sociale zekerheid, zoals: pensioenen, werkloosheidsuitkeringen,
arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet, kinderbijslag, …
De openbare instellingen van sociale zekerheid zijn :
- RSZ : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
- RSVZ : Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
- RIZIV : Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
- HZIV : Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
- RVA : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- RJV : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
- FOD SZ : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- FOD WASO : Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- FPD : Federale Pensioendienst
- Fedris : Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
- Famifed : Federaal agentschap voor de kinderbijslag
- POD MI : Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
- NIC : Nationaal Intermutualistisch College
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- VSI : Vereniging van Sectorale Instellingen
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.7 IDENTITEITSBEWIJZEN
STATUS : DEFINITIEF

2.7.1 Elektronische identiteitskaart (eID)
Naast het aanpassen van het adres van een persoon in het RR, moet het adres ook aangepast worden op de
chip van de eID van deze persoon.
Als de gemeentenaam, postcode, straatnaam en/of huisnummer wijzigt als gevolg van de gemeentelijke
fusies, moet dit – gratis – aangepast worden op de chip van de eID. De kaarthouder moet zich persoonlijk
aanmelden bij de bevoegde dienst van de gemeente, en heeft hiervoor zijn PUK/PIN code nodig. Het
aanpassen van het eID voor andere gezinsleden verloopt volgens de huidig geldende regels.
Indien enkel de gemeentenaam of postcode wijzigt, is voor de aanpassing een periode van 5 jaar voorzien.
Dus uiterlijk 31/12/2023 moeten de desbetreffende eID’s aangepast zijn. Een termijn van 5 jaar komt overeen
met de periode waarin de identiteitskaarten doorgaans op natuurlijke wijze worden aangepast (vernieuwing
op het einde van de geldigheid, verhuis, verlies, diefstal, beschadiging, overlijden,...). In tussentijd blijft de
identiteitskaart geldig. Deze bepalingen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2018 dat
op 18 januari 2019 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
o

Moeten de gegevens op de chip aangepast worden als de gemeentenaam, postcode, straatnaam en
huisnummer NIET wijzigen ?
NEE. Als de gemeentenaam, postcode, straatnaam en huisnummer niet wijzigen, zoals bijvoorbeeld voor
de meeste inwoners in Aalter en Deinze, dan moet de eID niet aangepast worden.

o

Wat indien mijn geboorteplaats, vermeld op mijn eID, wijzigt van naam?
Dit is geen probleem. De "oude" gemeentenaam mag gewoon blijven staan.

2.7.2 Kids-ID
Voor het Kids-ID gelden dezelfde bepalingen als voor het eID. Zie § 2.7.1
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2.7.3 Reispas
Een reispas moet niet aangepast worden. Het adres wordt er niet op vermeld en er is ook geen chip voorzien.
Indien de reispas als geboorteplaats een gemeentenaam vermeldt die door de fusie niet langer zal bestaan,
is dit ook geen probleem. De reispas blijft gewoon geldig tot zijn uiterste geldigheidsdatum.
 Er hoeft niets aangepast te worden.

2.7.4 Vreemdelingenkaart
Voor de elektronische vreemdelingenkaart gelden dezelfde bepalingen als voor het eID. Zie § 2.7.1
Voor de andere verblijfsdocumenten voor vreemdelingen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen
de documenten die een wettelijk verblijf van de vreemdeling op het grondgebied aantonen, en de
documenten die een einde stellen aan het verblijf, met inbegrip van een bevel tot het verlaten van het
grondgebied.
•

De houders van een attest van immatriculatie zullen zich bij hun gemeentebestuur moeten
aanbieden om de adresinformatie te laten aanpassen voor zover er op het huidige document
hiervoor nog voldoende ruimte is voorzien. Indien dit niet het geval is, moet een nieuw attest van
immatriculatie worden uitgereikt. De bijwerking van de gegevens zal worden uitgevoerd op vraag
van de betrokkene. Het staat de gemeente uiteraard vrij om alle betrokken burgers op haar
grondgebied hier toe uit te nodigen.

•

Dezelfde principes gelden voor de bijlagen 8(bis), bijlagen 35 en de bijlagen 15. In deze 3 gevallen
dient systematisch een nieuw document te worden uitgereikt. De actuele einddatum van geldigheid
moet eventueel worden overgenomen op het nieuwe document.

•

De overige papieren documenten waarop eventueel een adres wordt vermeld, moeten niet worden
bijgewerkt en zij moeten ook niet worden vervangen.

2.8 NEDERLANDSE INSTANTIES
STATUS : DEFINITIEF
De adreswijzigingen worden niet automatisch aangepast in de Registratie Niet-Ingezetenen databank (RNI)
van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Inwoners van fusiegemeenten die een AOW-uitkering
(Nederlandse variant van pensioen), Anw-uitkering (nabestaandenuitkering), WAO-uitkering (voor mensen
die vóór 1 januari 2004 een langdurige ziekte of handicap kregen) of WIA-uitkering (door ziekte niet of minder
kunnen werken) ontvangen omdat ze in Nederland gewerkt hebben of werken, moeten de adreswijziging
online, schriftelijk of persoonlijk aan het loket melden bij een gemeente in Nederland met een RNI-loket. De
RNI-loketten kan u hier terugvinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-enpersoonsgegevens/vraag-en-antwoord/waar-registratie-niet-ingezetenen-rni.
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Eindhoven is op dit ogenblik de enige gemeente waar je een adreswijziging digitaal naartoe kunt sturen. Vul
daarvoor het ‘correctieformulier RNI’ in dat je hier terugvindt: https://www.eindhoven.nl/stad-enwonen/verhuizen/inschrijven-in-registratie-niet-ingezetenen.
Vervolgens dient het wijzigingsformulier met een scan van de Belgische identiteitskaart verzonden te worden
naar rni@eindhoven.nl. Eindhoven zal iedere wijziging verwerken, ongeacht de woonplaats of
oorspronkelijke plaats van inschrijving.
De adreswijziging wordt op die manier via de RNI ook doorgegeven aan alle officiële instanties, zoals de
Belastingdienst, pensioenfondsen, het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) en het CAK (Centraal Administratiekantoor).
Als je de adreswijziging meldt aan de Belastingdienst, UWV, SVB en CAK zijn deze bestuursorganen verplicht
de aanpassing te melden bij de RvIG wanneer je bent ingeschreven in het RNI. De genoemde bestuursorganen
zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van adreswijzigingen voor klanten die in het buitenland woonachtig
zijn als zij daarvan in kennis worden gesteld. Nadat de wijziging akkoord is bevonden door de RvIG vindt de
daadwerkelijke aanpassing van het adres in het RNI plaats. Meer informatie vind je hier terug:
https://www.rvig.nl/brp/rni.
 De burger moet de adresaanpassing zelf doorgeven.

2.9 VERGUNNINGEN & AKTES
STATUS : DEFINITIEF

2.9.1 Jachtverlof
Jachtverloven zijn een onderdeel van het e-loket Fauna en Flora van het Agentschap voor Natuur en Bos
(https://www.natuurenbos.be/e-loket). Burgers kunnen een jachtverlof aanvragen met behulp van hun
elektronische identiteitskaart (eID). Dit wordt dan gekoppeld aan het rijksregisternummer. Wanneer het
adres aangepast is in het RR, zal steeds het juiste adres geraadpleegd kunnen worden.
Eigenaars van een jachtverlof kunnen altijd aanmelden in het e-loket (met eID, token, itsme of mobiele app)
en hun aanvraagformulier van jachtverlof met de meest recente adresgegevens raadplegen. In de loop van
2018 zal Agentschap voor Natuur en Bos ook de overstap maken naar het Burgerloket en zal ook daar het
jachtverlof geraadpleegd kunnen worden.
 Aanpassing van de documenten zelf is dus niet nodig.

2.9.2 Visverlof
Idem als Jachtverlof. Zie § 2.9.1
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 Aanpassing van de documenten zelf is dus niet nodig.

2.9.3 Wapenvergunning
Op de wapenvergunning zelf wordt geen adres vermeld. Er is dus geen impact voor de houders van een
wapenvergunning.

2.9.4 Omgevingsvergunning
Bestaande vergunningen, plannen en verordeningen dienen niet herbevestigd te worden. Wat dat betreft
kan worden verwezen naar het fusiedecreet van 2016. Daar is voorzien dat bestaande besluiten, en bijgevolg
ook de besluiten over RUP’s etc., behouden blijven voor het deel van het grondgebied waarvoor ze zijn
uitgevaardigd. Ook voor lopende vergunningsaanvragen volgt de aanvraag de wijziging.
Zie https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/draaiboek-fusies/grondgebonden-materies/ruimtelijke-ordening

2.9.5 Notariële aktes of leningsaktes
Ook voor notariële aktes of leningsaktes geldt hetzelfde principe: de vermeldingen in de akte moeten correct
zijn op het moment van het opmaken van de akte. Bij latere wijziging met betrekking tot het adres van de
burger of onderneming in kwestie, zijn er geen gevolgen voor de akte zelf.

2.9.6 Energieprestatiedossier
De adressen in de energieprestatiedatabank zijn gekoppeld met het CRAB. Als de adressen wijzigen in het
CRAB, dan wijzigt ook de info in de energieprestatiedatabank. Inwoners/verenigingen/ondernemingen van
een fusiegemeente waarvoor er een energieprestatiedossier lopende is, moeten zelf geen actie
ondernemen.

2.10 VOERTUIGEN
STATUS : DEFINITIEF

2.10.1 Inschrijving
Indien je adres wijzigt, moest dit vroeger binnen de 14 dagen aangepast worden door de gemeente op het
inschrijvingsbewijs van je voertuig (de zogenaamde “roze kaart”).
De FOD Mobiliteit bevestigde dat er reeds een wijzigend KB werd opgesteld (KB van 18.01.2018 wijzigt KB
20.07.2001) waarin werd opgenomen dat het adres op het inschrijvingsbewijs niet meer dient te worden

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
10 /// 25

26.02.2019 /// Life Event Scan 2019 02 26

/// Informatie Vlaanderen

gewijzigd bij latere adreswijzigingen. De fusie van bepaalde gemeenten zal dus geen impact meer hebben op
het aspect van de inschrijvingsbewijzen.
 Burgers en ondernemingen moeten bijgevolg niets ondernemen en zullen geen bijkomende kosten
moeten maken.

2.10.2 Technische autokeuring
De oproep voor een technische autokeuring zal verstuurd worden naar het nieuwe adres. De aanpassing van
de adressen gebeurt automatisch op basis van het Rijksregister en de KBO.

2.10.3 Verkeersbelasting
Er is geen impact van de fusies op de verkeersbelasting :
o Belasting op inverkeerstelling (BIV; van toepassing op voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen)
o Jaarlijkse verkeersbelasting (enkel van toepassing voor motorvoertuigen die personen en goederen
vervoeren over de weg)
o Aanvullende verkeersbelasting (enkel van toepassing voor voertuigen op LPG)

2.10.4 Verzekering
Zie § 2.21 Verzekeringen .

2.11 PLEZIERVAART
STATUS : DEFINITIEF
Bij de pleziervaart (vaartuigen tussen 2,5m - 24m) zijn een aantal documenten vereist. Op de nieuwe
documenten wordt geen adres meer vermeld, enkel de naam, voornaam en het Rijksregisternummer.
Wanneer eigenaars een nieuw document of een wijziging van een document aanvragen, worden de
adresgegevens in de databank aangepast door de FOD Mobiliteit.

2.11.1 Registratiebrief
De registratiebrief vervangt vanaf begin 2019 de vlaggenbrief en het immatriculatiedocument en bevat niet
langer een adres.
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2.11.2 Vaarbewijzen
2.11.2.1 Beperkt stuurbrevet
Sinds ongeveer 6 jaar staat op deze brevetten geen adres meer. De oudere brevetten worden op vraag van
de houder gratis vervangen bij adreswijziging; dus ook bij adreswijziging als gevolg van een fusie.
2.11.2.2 Algemeen stuurbrevet
Idem als beperkt stuurbrevet. Zie § 2.11.2.1
2.11.2.3 Brevet yachtman
Er is geen adres vermeld op deze brevetten.
2.11.2.4 Brevet yachtnavigator
Er is geen adres vermeld op deze brevetten.
2.11.2.5 ICC (internationaal vaarbewijs)
Er is geen adres vermeld op deze brevetten.

2.12 OPENBAAR VERVOER
STATUS : DEFINITIEF

2.12.1 De Lijn
De abonnementendienst van De Lijn is aangesloten op de diensten van het RR. Zij zullen de adreswijzigingen
dus automatisch verwerken.
 Als abonnee moet je je gewijzigde adres NIET doorgeven aan De Lijn.
 Een abonnement met een “oud” adres blijft sowieso geldig.

2.12.2 NMBS
We ontvingen volgende communicatie van NMBS :
“Bij NMBS is er geen verplichting om nieuwe adresgegevens (bij verhuis) door te geven. Een niet-actueel adres
doet geen afbreuk aan de (reis/reductie)rechten van de klant.“

 Als abonnee moet je je gewijzigde adres NIET doorgeven aan NMBS.
 Een abonnement met een “oud” adres blijft geldig.
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2.12.3 MIVB
De adreswijzigingen van klanten worden niet automatisch aangepast door de MIVB. Klanten moeten zelf
hun nieuwe adres doorgeven:
o bij voorkeur via het online contactformulier: http://www.stib-mivb.be/forms.html?l=nl
o via telefoon: 070/23.2000 (€0.30/min)
o per brief: MIVB, Koningsstraat 76, 1000 Brussel
 Als abonnee moet je je gewijzigde adres zelf doorgeven aan MIVB.

2.12.4 MOBIB
MOBIB zelf houdt geen persoonsgegevens bij van de kaarthouders. Dit wordt door de openbare
vervoersmaatschappijen zelf bijgehouden.
 Als kaarthouder moet je je gewijzigde adres NIET doorgeven aan MOBIB.

2.13 DIEREN
STATUS : DEFINITIEF

2.13.1 Honden
Sinds 1 september 1998 moeten alle honden in België geregistreerd zijn. Wanneer je adres wijzigt, moet dit
ook aangepast worden in de databank van DogID. Deze adresgegevens kunnen dan opgevraagd worden via
de chip van je hond wanneer dit nodig zou zijn.
DogID zal (in opdracht van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn) de gewijzigde adressen in de fusiegemeenten
zelf aanpassen in hun databank op basis van de verschillijsten die ter beschikking gesteld zullen worden.
 Eigenaars hoeven hun gewijzigde adres niet zelf door te geven.

2.13.2 Katten
Vanaf 1 november 2017 moet elke registratie van een kat in CatID gebeuren vóór ze 12 weken oud is. Een
kat die na deze datum enkel werd geregistreerd in een andere databank dan CatID, is wettelijk niet in orde.
Bijkomende registratie in een andere databank naast CatID is wel toegelaten. Wanneer je adres wijzigt, moet
dit aangepast worden in de databank van CatID. Dit kan normaal gezien enkel doorgegeven worden via de
online applicatie CatID door de eigenaar van de kat of de dierenarts.
CatID zal (in opdracht van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn) de gewijzigde adressen in de fusiegemeenten
zelf aanpassen in hun databank op basis van de verschillijsten die ter beschikking gesteld zullen worden.
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 Eigenaars hoeven hun gewijzigde adres niet zelf door te geven.
Opgelet: Als je kat ook geregistreerd is in een ándere databank dan CatID, dan moet je wel zelf de
adreswijziging doorgeven aan deze databank.

2.13.3 Landbouwdieren (Rundvee, vleeskalveren, schapen, geiten, gekweekte hertachtigen,
varkens, pluimvee, konijnen)
Identificatie en registratie van landbouwdieren gebeurt via het Veeportaal, een toepassing van
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Deze applicatie is gekoppeld met Sanitel, de toepassing van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De adreswijzigingen ten gevolge van
een fusie van gemeenten zullen op geautomatiseerde wijze aangepast worden waar nodig.
 Verantwoordelijken voor landbouwdieren dienen hiervoor geen actie te ondernemen.
Rundveehouders wiens straatnaam wijzigt ingevolge de fusie, zullen gecontacteerd worden door DGZ met
de vraag om de fysieke paspoorten van hun runderen in te sturen, en zullen kosteloos een aangepast
paspoort ontvangen. Rundveehouders die geen straatnaamwijziging ondergaan (dus enkel een wijziging van
de gemeentenaam) hoeven niets te ondernemen (paspoorten blijven geldig).
 DGZ contacteert zelf de desbetreffende veehouders.

2.13.4 Paardachtigen
Het is verplicht om alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s die in België verblijven eenmalig te identificeren.
Daarnaast moeten bepaalde wijzigingen ook doorgevoerd worden. Adreswijzigingen moeten niet
opgenomen worden in het paspoort van de paardachtigen, maar wel in de databank van HorseID.
 De Belgische Confederatie van het Paard (BCP) heeft bevestigd dat zij de adreswijzigingen zelf zullen
aanbrengen in de databank van HorseID op basis van ter beschikking gestelde adreslijsten.
 Aan reeds afgeleverde identificatiedocumenten moet niks gewijzigd worden.

2.13.5 Dierenarts
Het is aan te raden dat eigenaars van dieren zelf hun vaste dierenarts op de hoogte brengen van hun
gewijzigde adres.
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2.14 HULPDIENSTEN
STATUS : DEFINITIEF
Wanneer burgers de noodcentra contacteren (voor dringende medische hulp, dringende brandweerhulp of
hulp van de politie) vragen we dat ze in de maand januari 2019 zowel hun oude als hun nieuwe adres (met
het eventueel gewijzigde huisnummer) doorgeven. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft dat dit het oude
of het nieuwe adres is aan de operator die je aan de lijn krijgt.
De technische leveranciers hebben als opdracht ervoor te zorgen dat de adreswijzigingen in het
kaartmateriaal dat door de noodcentra wordt gebruikt om exact te lokaliseren, snel doorgevoerd worden.
De omschakeling gebeurt in de loop van januari 2019. Uiteraard zijn de noodcentra op de hoogte van de
nieuwe adressen maar om enig misverstand te vermijden en de hulpdiensten die moeten uitrukken, correct
te kunnen informeren, is het belangrijk dat je beide adressen opgeeft. Vanaf februari 2019 kan je dan gewoon
het nieuwe adres doorgeven omdat het kaartmateriaal dan zal zijn aangepast..
We raden iedere burger aan om de app “112 BE” te downloaden en via de app de noodcentrales te
contacteren. Die app is zeer gebruiksvriendelijk en is zowel voor smartphones met besturingssysteem IOS of
Android gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Het voordeel van deze app is dat jouw exacte
locatie (op basis van coördinaten) automatisch wordt doorgegeven aan de noodcentra. Hierdoor wordt het
doorgeven van een verkeerde locatie op basis van een gewijzigd adres zo goed als uitgesloten.
Het is ook heel belangrijk dat de nieuwe huisnummers duidelijk zichtbaar zijn voor de interveniërende
diensten.

2.15 ZIEKENFONDS
STATUS : DEFINITIEF
Ziekenfondsen voeren de adreswijzigingen automatisch door, want zij zijn gekoppeld met het RR en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
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De meeste ziekenfondsen sturen ook automatisch nieuwe klevers op bij een adreswijziging. Je mag ook nog
steeds de oude klevers gebruiken, want de barcode wordt gescand en die is gelinkt met het RR, waarin het
correcte adres staat.
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.16 BPOST
STATUS : DEFINITIEF
Het gewijzigde adres hoeft niet doorgegeven te worden aan Bpost. Zij zijn op de hoogte van de
adreswijzigingen via koppeling van hun databank met het CRAB.
-

-

-

-

-

Postcodes blijven behouden, ook al wijzigt de gemeentenaam.
Indien gewenst kan men gratis adresveranderingskaartjes verkrijgen (10st/adres). De gemeente kan
deze gebundeld aanvragen bij Bpost. Deze kaartjes kan men gratis opsturen om mensen te verwittigen
van het gewijzigde adres.
Gedurende 6 maanden zal de post gegarandeerd bezorgd worden die nog geadresseerd is op het oude
adres. Daarna zal Bpost zo flexibel en pragmatisch mogelijk omgaan met post in de fusiegemeenten en
zo goed als mogelijk de post bezorgen, ook al wordt nog een oud adres gebruikt.
Kranten, tijdschriften en magazines zullen ook nog steeds bezorgd worden. Toch verwittigt men best
zelf de uitgeverijen waar men een abonnement heeft, zodat ook na de overgangsperiode van 6 maand
alles correct wordt bezorgd.
Aandachtspunt voor appartementsgebouwen: als busnummers aangebracht/gewijzigd moeten
worden, moet er goed opgelet worden dat dit de juiste nieuwe busnummers zijn. Mogelijk hangen de
bussen niet in logische volgorde voor de nieuwe adressen en moeten sommige bewoners wisselen van
brievenbus.
Bpost beveelt aan om vanaf 01/01/2019 de nieuwe gemeentenaam te gebruiken. Men mag echter ook
nog de deelgemeentenaam gebruiken, zolang men deze combineert met de correcte postcode. Vermijd
echter om de nieuwe gemeentenaam én tussen haakjes nog eens de oude (deel)gemeentenaam te
schrijven. Dit kan problemen opleveren bij de automatische sortering van de post.

Meer informatie vind je hier terug : https://www.bpost.be/site/nl/fusie-gemeenten

2.17 TELECOM / NUTS
STATUS : VOORWAARDELIJK
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Men hoeft zijn gewijzigde adres niet door te geven aan de verschillende telecom- en nutsbedrijven. Zij passen
hun databanken zelf aan op basis van de ter beschikking gestelde verschillijsten. Normaal gezien is op
01/01/2019 alles aangepast.
 De burger hoeft zelf niets door te geven.
Mocht er toch nog een fout adres zijn, kan men dit meestal online aanpassen via het gebruikersaccount of
telefonisch doorgeven.

STATUS : DEFINITIEF
Volgende telecom- en nutsbedrijven hebben expliciet bevestigd dat ze de aanpassingen automatisch zullen
doorvoeren op basis van de ter beschikking gestelde verschillijsten :
•
•
•
•
•
•
•

De Watergroep
Eandis namens Fluvius
Farys (TMVW)
Infrax namens Fluvius
Pidpa
Proximus
Telenet

2.18 ENERGIELEVERANCIERS
STATUS : VOORWAARDELIJK
FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, liet weten dat de meeste
energieleveranciers zelf hun databanken aanpassen op basis van de ter beschikking gestelde verschillijsten.
 De burger hoeft zelf niets door te geven.
Mocht er toch nog een fout adres zijn, kan men dit meestal online aanpassen via het gebruikersaccount of
telefonisch doorgeven.
STATUS : DEFINITIEF
Volgende energieleveranciers hebben expliciet bevestigd dat ze de aanpassingen automatisch zullen
doorvoeren op basis van de ter beschikking gestelde verschillijsten:
•
•

Aspiravi Energy
EDF Luminus
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•
•
•
•

Eneco
Engie Electrabel
Eni
Essent

2.19 GPS
GPS- en navigatiesoftware leveranciers die gebruik maken van de services en data die de overheid ter
beschikking stelt, zullen de adresgegevens in hun databanken automatisch kunnen aanpassen.
De burger mag uiteraard niet vergeten om het eigen GPS-toestel te updaten.
STATUS : DEFINITIEF
Volgende kaartenleveranciers hebben bevestigd dat zij de aanpassingen zelf zullen doorvoeren op basis van
de ter beschikking gestelde verschillijsten:
• HERE
• Openstreetmaps
• TomTom
• Waze (mobiele verkeers- en navigatie app)
Google Maps neemt wijzigingen niet automatisch over. Meldingen kunnen per adres/straat gebeuren via
www.google.be/maps, rechts onderaan klikken op ‘feedback verzenden’ en de nieuwe straatnaam of adres
doorgeven.

2.20 BANK
STATUS : DEFINITIEF
Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft ons volgende gecommuniceerd :
“De banken passen de adressen van de betrokken klanten automatisch aan. Behoudens tegenbericht van de
bank moet de klant dus geen specifieke actie ondernemen.”
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.21 VERZEKERINGEN
STATUS : DEFINITIEF
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Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft ons volgende gecommuniceerd :
“De verzekeringsondernemingen passen de adressen van de betrokken klanten automatisch aan. Behoudens
tegenbericht van de verzekeringsonderneming moet de klant dus geen specifieke actie ondernemen.”
 De burger hoeft zelf niets door te geven.

2.22 DIENSTENCHEQUES
STATUS : DEFINITIEF
Voor de aanvraag van dienstencheques worden de adressen automatisch aangepast door Sodexo.
 De gebruiker hoeft zelf niets door te geven.

2.23 WERKGEVER / SCHOOL / VDAB / INTERIMKANTOREN
STATUS : DEFINITIEF
Men moet zelf zijn nieuwe adres doorgeven aan de HR-dienst van de werkgever of school of aan het
interimkantoor.
Indien men werkzoekende is, hoeft men zijn adreswijziging door de fusies niet door te geven aan de VDAB.
Hun systemen zijn via de KSZ gekoppeld met het RR en zullen de wijzigingen dus automatisch verwerken.

2.24 ARTS / SPECIALIST / ZIEKENHUIS / APOTHEEK
STATUS : DEFINITIEF
Men moet zelf zijn artsen, specialisten, ziekenhuis en apotheker op de hoogte brengen van de adreswijziging.
Dit kan meestal bij het eerstvolgende bezoek via de eID, of gewoon telefonisch of via mail.

2.25 NOTARIS / ADVOCAAT / ARCHITECT
STATUS : DEFINITIEF
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Men moet zelf zijn notaris, advocaat en architect op de hoogte brengen van de adreswijziging.

2.26 VERENIGINGEN / ABONNEMENTEN / DIENSTEN
STATUS : DEFINITIEF
Men moet zelf de adreswijziging doorgeven aan :
o (Beroeps)Verenigingen waar men lid van is (bv. sportclub)
o Organisaties / winkels waar men post van krijgt of een gebruikersaccount heeft
o Tijdschriften, kranten, weekbladen waarop men geabonneerd is

Volgende NGO’s hebben ons laten weten dat zij hun adressenbestand zelf zullen aanpassen op basis van de
ter beschikking gestelde verschillijsten. Normaal gezien is op 01/01/2019 alles aangepast.
•
•

Rode Kruis
Djapo
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3 IMPACT OP ONDERNEMERS EN VERENIGINGEN
3.1 STAATSBLAD / KBO / STATUTENWIJZIGING
STATUS : DEFINITIEF
Als gevolg van de gemeentelijke fusies zullen ook heel wat adressen (gemeentenaam, straatnaam en/of
huisnummer) van ondernemingen, vestigingseenheden en verenigingen wijzigen.
o

o

De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten
Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren zullen automatisch en kosteloos
aangepast worden in de KBO, gebaseerd op het CRAB (ingevolge artikel 4 van de wet van 30 juli 2018
houdende diverse bepalingen inzake Economie).
De beheersdienst van de KBO zal de ambtshalve adresaanpassingen kosteloos publiceren in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad wanneer er een publicatieverplichting is (i.e. de verenigingen
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen). Hierdoor
zullen alle nieuwe adressen geconsulteerd kunnen worden op de website van de FOD Economie, via
de Public Search-toepassing. Op deze manier worden de ondernemingen en verenigingen op 1
januari 2019 vrijgesteld van hun openbaarmakingsverplichting en worden de gegevens tegenstelbaar
aan derden.

 De geregistreerde entiteit hoeft dus geen stappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten
aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Bedrijven en ondernemers kunnen hun gegevens nakijken via My Enterpise of via Public Search. Indien deze
niet correct zijn, kan dit gemeld worden aan de KBO-helpdesk of kan het adres van de vestigingseenheid zelf
aangepast worden via My Enterprise.
Voor meer info of vragen i.v.m. de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht:
helpdesk.kbo@economie.fgov.be.
STATUS : VOORWAARDELIJK
Daarnaast moeten rechtspersonen hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe adres, en
dientengevolge de openbaarmakingsformaliteiten vervullen. De FOD Justitie meldt hieromtrent het
volgende:
“De bekendmaking van de statutenwijziging is gratis, indien het adres verandert door een beslissing van een
lokale overheid (nieuwe straatnamen of hernummeringen). Een attest van de overheid moet dan als
betalingsbewijs worden bijgevoegd.
Deze neerleggingen kunnen enkel op papier: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm
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Indien ook andere wijzigingen aan de statuten worden aangebracht, zoals een naamswijziging van een
vereniging, is sprake van een klassieke statutenwijziging en dient het gewoon tarief te worden betaald
(http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm). “
Voor meer info i.v.m. de statutenwijzigingen kunt u terecht op info@just.fgov.be

3.2 ONDERNEMINGSLOKETTEN
STATUS : DEFINITIEF
De beheersdienst van KBO zal alle adressen in de gefusioneerde gemeenten automatisch wijzigen naar
aanleiding van de fusies. Een onderneming moet hiervoor dus niet naar een ondernemingsloket.

3.3 PROVINCIALE BELASTINGDIENST
STATUS : DEFINITIEF
De databanken m.b.t. Provinciale Bedrijvenbelasting zijn gekoppeld met de KBO. De adreswijzigingen zullen
daar dus automatisch in doorgevoerd worden op basis van de gewijzigde adresgegevens in de KBO.
Voor de adressen van de plaats van aanslag is het aangewezen om na te kijken of de Aangifte of het Voorstel
van Aangifte het juiste adres bevat. Indien dit niet het geval is, kan je dit aanpassen op het formulier en zo
terug opsturen. De adreswijzigingen zullen vervolgens verwerkt worden in de betrokken databanken.

3.4 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)
Zie § 2.5

3.5 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER
ZELFSTANDIGEN (RSVZ)
Zie ook § 2.6
STATUS : DEFINITIEF
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Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beheert de sociale zekerheid van
de zelfstandigen. Het RSVZ beschikt over een eigen socialeverzekeringsfonds, de Nationale Hulpkas. De
databanken van de RSVZ zijn gekoppeld met de KSZ en zullen de adreswijzigingen dus ook automatisch
ontvangen.

3.6 BPOST
Zie ook § 2.15
STATUS : DEFINITIEF
Postvolmachten, waarmee men pakketten/post in naam van een bedrijf kan ophalen, dienen NIET
aangepast te worden. Gezien er op een postvolmacht geen adres staat, blijft deze gewoon geldig. Vraagt de
klant toch een nieuwe volmacht aan als gevolg van de adreswijziging, dan zal Bpost de gewijzigde gegevens
nakijken in de KBO, gegevens die een firma online kan wijzigen en/of bij het Belgisch Staatsblad. Bpost past
dan de adresgegevens aan waar nodig.

3.7 VOERTUIGEN
STATUS : DEFINITIEF

3.7.1 Inschrijving / Technische keuring / Verkeersbelasting / Verzekering
Zie § 2.10.1 - § 2.10.2 - § 2.10.3 - § 2.10.4

3.7.2 Kilometerheffing
Er is geen impact van de fusies op de berekening van de kilometerheffing zelf.
De facturatie en inning van de kilometerheffing daarentegen is uitbesteed aan geaccrediteerde bedrijven (=
dienstverleners). In België zijn er momenteel 5 erkende dienstverleners: Satellic, Axxes, Eurotoll, Total
Marketing Services en Telepass. De firma Satellic is bereid om een automatische update van de
adreswijzigingen door te voeren. Het merendeel van de Belgische gebruikers is bij hen geregistreerd.
 De heffingsplichtigen die geregistreerd zijn bij Satellic hoeven zelf niets door te geven. Diegenen die
bij een andere dienstverlener klant zijn, geven hun nieuwe adres best zelf door.
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3.8 SCHEEPVAART
STATUS : DEFINITIEF
Verschillende documenten en certificaten die worden afgegeven door de dienst Vlaggenstaat van de FOD
Mobiliteit en Vervoer (technische scheepscertificaten voor alle zeegaande vaartuigen die varen onder
Belgische vlag, behalve de pleziervaartuigen) en schepenbeheer Oostende (vaarbevoegdheidsbewijzen
bemanning visserij) bevatten een adres:
o
o

International Tonnage Certificate (Meetbrief)
Safety Management Certificate

o
o

International Ship Security Certificate
Maritime Labour Certificate

o
o

Continuous Synopsis Record
Document of Compliance

Geen enkele van de betrokken rederijen, managing companies, … is gelegen in 1 van de betrokken
gemeenten waardoor er geen aanpassingen vereist zijn. Sommige schepen zijn gebouwd op een scheepswerf
die wel in 1 van de betrokken gemeenten ligt én het adres van de scheepswerf is vermeld op de meetbrief,
maar hiervoor wordt geen aanpassing vereist aangezien die scheepswerf geen actieve partij is in het
certificeringsproces van de schepen.
 Er moeten geen nieuwe documenten worden aangevraagd.
 Voor de personen die in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs voor vissersvaartuigen zal de
FOD Mobiliteit en Vervoer in hun databank de nodige aanpassingen aanbrengen aan de
adresgegevens.

3.9 ADMINISTRATIE
STATUS : DEFINITIEF

3.9.1

Facturen

Een van de verplichte vermeldingen op facturen zijn de naam en het adres van de uitreiker. Het is
aangewezen om op het ogenblik van het uitsturen van facturen steeds het correcte adres te gebruiken en
het nieuwe adres pas te vermelden op facturen vanaf de datum van samenvoeging (1/1/2019 - zie artikel
78 van het Wetboek van Vennootschappen). Het ontbreken van de juiste gegevens wordt gesanctioneerd
door aansprakelijkheid (art. 80 W. Venn.).
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3.9.2

Contracten

Reeds afgesloten contracten dienen niet aangepast te worden omwille van de wijziging van de
gemeentenaam, straatnaam of nummer. Dit zijn immers geen essentiële elementen van een overeenkomst.
Het is uiteraard wel nuttig de klanten/leveranciers tijdig te informeren over de adreswijziging.

3.9.3

Overige

Je eigen adres dient aangepast te worden op een aantal plaatsen. Denk daarbij aan :
▪ Papierwaren, drukwerk, hoofding facturen, website, visitekaartjes, sociale media
▪ Belettering voertuigen, ramen
▪ Banners, spandoeken, reclamepanelen
▪ Promotiemateriaal
▪ Huisnummer aan woning / gebouw / brievenbus

3.10 PRODUCENTEN VOEDINGSMIDDELEN
STATUS : DEFINITIEF
Indien de straatnaam en postcode behouden blijven, is er geen probleem om het bedrijf terug te vinden en
moeten de etiketten bijgevolg niet dringend gewijzigd worden. Het FAVV stelt een termijn van 1 jaar voor
om de huidige etiketten op te gebruiken.

3.11 DIEREN
Zie § 2.13
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