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8. GOEDKEURING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE
TOEKENNING VAN HUISNUMMERS AAN HUIZEN EN GEBOUWEN OP HET
GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,

BEVOEGDHEID
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2°, laatst gewijzigd bij decreet van 8 juli
2011.

JURIDISCHE GROND
Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen (RRNP), laatst gewijzigd bij wet van 14 juli 2011.

Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt
in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit
van 19 april 2006.

De algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het
houden van de bevolkingsregister van 24 juni 2010, gecoördineerde versie van kracht op 1 juli
2010.

De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid die niet aan een bijzondere 
goedkeuringsprocedure onderhevig is. 
De gemeente hanteert reeds een uniforme wijze van nummeren. Het is echter geraadzaam 
deze wijze van nummeren in een huishoudelijk reglement vast te leggen. 



 
MOTIVERING 
Een consequente en logische toekenning van huisnummers kan er toe bijdragen dat een 
woning gemakkelijk(er) te vinden is en aldus beter bereikbaar is, ook voor politie- en 
hulpdiensten. 
 
Door dit huishoudelijk reglement wordt een pragmatische benadering beoogd van de 
vaststelling van de huisnummers op het grondgebied van onze gemeente. 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen, 
 
Artikel 1: Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of 

andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of 
bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al 
genummerd is. 

 
Art. 2:  Ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik 

moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning 
bevatten. 

 
Art. 3:  Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de 

hoofdtoegang van het terrein waarop dat gebouw opgericht is een duidelijk zichtbaar 
huisnummer worden aangebracht. 

 
Art. 4:  Er moet een nummer aangebracht worden op elke nieuwbouw, uiterlijk een maand 

na de voltooiing ervan. 
 
Art. 5:  Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw aanpalen, zoals 

garages, loodsen, bergplaatsen, stallen, werkplaatsen, worden beschouwd als 
gewone bijhorigheden van het hoofdgebouw en hoeven geen afzonderlijk 
huisnummer te hebben. 

 
Art. 6:  Kosten die voortspruiten uit de nummering of hernummering van huizen en 

gebouwen op het grondgebied van de gemeente worden niet ten laste genomen 
door de gemeente . 

 
Art. 7:  Modaliteiten voor het vaststellen van huisnummers. 

1. Ieder gebouw, bewoond of onbewoond, al dan niet bestemd voor huisvesting, 
wordt genummerd in Arabische cijfers. Indien een huisnummer niet is 
voorbehouden voor een nieuw gebouw,  of een bestaand gebouw wordt 
onderverdeeld in verschillende entiteiten kan het  huisnummer gevolgd worden 
door hoofdletters A, B, C enz. (als index), doch het gebruik hiervan dient zoveel 
mogelijk te worden vermeden 

2. Om een onderscheid te maken tussen een adres en een adres in het kader van 
zorg-of kangoeroewonen zal het huisnummer voor zorg- of kangoeroebewoners  
gevolgd worden door Z (als index) 

3. Bij de toekenning van nummers aan appartementen moet de volgende 
voorwaarde in acht worden genomen : de eerste positie van het indexcijfer 
bestaat eventueel uit een letter (anders een spatie), de tweede en derde positie 
geven de verdieping of het niveau aan en de vierde positie geeft het nummer van 
de wooneenheid op die verdieping aan. 



4. De huisnummerreeksen hebben als uitgangspunt hetzij een hoofdweg, hetzij het
centrum van de vroegere deelgemeenten.

5. In straten met een dubbele rij gebouwen worden even huisnummers toegekend
aan één rij en oneven huisnummers aan de andere rij.

6. Straten, pleinen met slechts één enkele rij gebouwen krijgen een doorlopende
reeks van afwisselend even en oneven huisnummers. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan voor openbare pleinen, doodlopende straten en woonerven, door
van een bepaald punt te vertrekken en er terug te keren, na de volledige ronde
gedaan te hebben.

7. Alleenstaande of verspreide gebouwen worden qua nummering gevoegd bij de
gebouwen van de dichtstbijzijnde agglomeraties; zij krijgen, ongeacht hun
onderlinge afstand, een regelmatig opvolging van nummers.
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