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Afschrift uit het notulenboek

van de Gemeenteraad

Openbare zitting 2011-11-24

Aanwezig de dames en heren:
Etienne Schouppe, voorzitter;
Luc Wynant, burgemeester;
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Hugo Asselman, Johnny Van Droogenbroeck,
Johnny De Brabanter, schepenen;
Willy Rossignol, Gilbert De Moortel, Patrick Asselman, Marc Bronselaer, Steven Van Linthout,
Rita Triest, Henri Teirlinck, Vanessa De Bolle, Katia Segers, Christel Van den Borre, Hilde Segers,
Eric Van Londersele, Danie Monfrans, gemeenteraadsleden;
Marc Mertens, gemeentesecretaris.

Afwezig de heer:
Gerry Van der Heyden, gemeenteraadslid.

Politie — Reglement huisnummering
(NDC 582.71)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 119 bis, § 1, en artikel 135,
§ 2, tweede lid, 7°;

Gelet op de wet de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, in het bijzonder artikel 3;

Gelet op wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemde-
lingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot rege-
ling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, in het bijzonder artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen
wordt in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister, in het bijzonder artikel 1;
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Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 oktober 1992 betreffende
het houden van het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister, in het bijzonder punt 19;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2007 houdende reglementering van de particuliere
brievenbussen, in het bijzonder artikel 1, § 4;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, in het
bijzonder artikel 10 en artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet
van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, het bijzonder artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit 25 maart 2011 tot vaststelling van de CRAB-specificaties;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 — Politie — Algemeen reglement op de
administratieve geldboeten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 — Politie — Reglement openbare over-
last, in het bijzonder artikel 9.12;

Overwegende dat het nummeren van gebouwen uitsluitend een bevoegdheid is van het gemeentebe-
stuur; dat dit niet door de eigenaar, bewoner of beheerder van een gebouw mag gebeuren;

Overwegende dat een duidelijke en éénvormige manier van toekennen van huisnummers van belang
is voor de hulpdiensten om bij een interventie een gebouw snel terug te vinden;

Overwegende dat het adres een centrale plaats inneemt bij de gegevenshuishouding van de over-
heid; dat bij bijna alle gegevens die in databanken worden opgeslagen eveneens een adres wordt
bewaard; dat gegevens uit tal van databanken op basis van het adresgegeven onderling koppelbaar
zijn; dat om deze koppelingen zo betrouwbaar mogelijk te maken het noodzakelijk een gestandaar-
diseerde adresdefinitie te hanteren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Eéngezinswoning: Elk gebouw waarin slechts 1 woonentiteit is gevestigd.

2° Eéngezinswoning met gelegenheidsappartementen (kamers): Een gebouw dat oorspronkelijk
dergelijke bestemming niet had en waarin zonder verbouwingswerken of zonder vergunning
woongelegenheden worden verhuurd.
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3° Meergezinswoning: Elk gebouw waarin twee of meer aparte woonentiteiten zijn gevestigd (ap-
partementen, studio's, (studenten)kamers, enz.). Handelspanden (ééngezinswoningen met een
handelsruimte) en kangoeroewoningen worden beschouwd als een meergezinswoning.

4° Openbaar plein: Iedere open ruimte, waarop een openbare weg uitkomt of meerdere openbare
wegen samenkomen en waar de plaatsgesteldheid het mogelijk maakt dat het verkeer en andere
activiteiten er tezamen georganiseerd worden. Het plein is een openbare weg onderscheiden van
die welke er op uitkomen.

5° Zorgwonen (kangoeroewoning): Een woonformule waar binnen een ééngezinswoning een on-
dergeschikte wooneenheid werd gecreëerd. De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek
geheel met de hoofd-wooneenheid. De zorgwoning maakt ten hoogste één derde uit van het
bouwvolume van de volledige woning. De ondergeschikte wooneenheid wordt bewoond door
maximum twee senioren of hulpbehoevende personen.

6° Bijgebouwen: Dit zijn aanhorigheden bij het hoofdgebouw, die al dan niet aan het gebouw aan-
palen, zoals garages, loodsen, bergplaatsen, schuren, stallen, werkplaatsen, serres en dergelijke.

7° Huisnummer: Een huisnummer identificeert een adresseerbaar object (gebouw, kunstwerk, perceel, enz.)
in een straat, zoals bedoeld in artikel 6 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Refe-
rentieadressenbestand.

8° Subadres: Een busnummer of appartementnummer dat een onderdeel van een adresseerbaar
object identificeert waaraan een huisnummer is toegekend. Het vormt een verdere verfijning van
het adres om een sublocatie aan te geven.

Artikel 2.
§ 1. Ieder gebouw dat voor bewoning is bestemd moet voorzien zijn van een huisnummer.

§ 2. Gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik moeten voorzien zijn van
een huisnummer, zelfs indien ze geen woongelegenheid bevatten.

§ 3. Bijgebouwen worden niet afzonderlijk genummerd.

§ 4. Andere adresseerbare objecten kunnen in diennodig een huisnummer krijgen.

Artikel 3.
Het gemeentebestuur kent de huisnummers toe volgens de bepalingen van dit reglement.

Artikel 4.
Het gemeentebestuur deelt alle nieuwe toegekende of gewijzigde huisnummers mee aan het Agent-
schap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) voor opname in het Centraal Referentie
AdressenBestand (CRAB).

Artikel 5.
Bij nieuwbouw wordt het toegekende huisnummer vermeld op de afgeleverde stedenbouwkundige
vergunning. Voor meergezinswoningen en verkavelingen wordt een schematische weergave met de
adressen en eventuele subadressen als bijlage bij de vergunning gevoegd.

Artikel 6.
§ 1. Een extra nummer voor een woning wordt pas toegekend als er een stedenbouwkundige ver-
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gunning wordt aangevraagd en afgeleverd voor het splitsen van de woning in meerdere wooneenhe-
den.

§ 2. De aanvraag tot schrapping van een huis- en/of busnummer uit het bevolkingsregister gebeurt
enkel mits schriftelijke aanvraag.

Artikel 7.
Bij het toekennen van de huisnummers worden volgende principes toegepast:

1° De nummering in een straat begint aan het uiteinde van de straat dat het dichtst bij het Gemeen-
teplein ligt.

2° In de straten die aan beide zijden bebouwd (kunnen) zijn, wordt aan de linkerkant gezien vanuit
het begin van de straat oplopend even en de rechterkant oplopend oneven genummerd.

3° Het nummeren langs openbare pleinen gebeurt in wijzerzin, beginnend aan een hoek met een
zijstraat. Er wordt een doorlopende nummerreeks gebruikt, afwisselend onpaar en paar.
De nummering in de straten met één enkele huizenrij, en waar aan de andere kant geen andere rij
meer kan worden opgericht, gebeurt op dezelfde wijze.

4° Wanneer een gebouw gelegen is langs meer dan één straat wordt het genummerd in de straat
waar de hoofdingang zich bevindt.

5° Een meergezinswoning waarvan elke woonentiteit een eigen hoofdingang heeft, wordt genum-
merd volgens de voorgaande principes.
Aan meergezinswoningen waarvan de woonentiteiten bereikbaar zijn via één gemeenschappelij-
ke hoofdingang wordt één huisnummer toegekend met onderliggende busnummers, waarvan elk
busnummer overeenkomt met één woonentiteit. Het toekennen van de busnummers gebeurt vol-
gens de bepalingen van het volgende artikel.

6° Zorgwoningen krijgen één huisnummer waarmee zowel de hoofdwooneenheid als de onderge-
schikte wooneenheid wordt aangeduid.

7° Eengezinswoningen met gelegenheidsappartementen krijgen slechts één huisnummer.

8° Waar zich tussen bestaande gebouwen onbebouwde percelen bevinden, worden volgens een
logische inschatting de nodige nummers voorbehouden voor eventueel later op te richten gebou-
wen.

9° Percelen die niet aan een straat gelegen zijn, krijgen een nummer van de straat waar de toegang
op uitgeeft. Als er geen zichtbare toegang is, wordt die straat in aanmerking genomen die in af-
stand het dichtst gelegen is bij het perceel.

10°Herhaalde huisnummers gevolgd door hoofdletters A, B, C enz. worden enkel gebruikt indien
geen andere oplossing mogelijk is.

11°In de straten die de gemeentegrenzen overschrijden, wordt met het andere gemeentebestuur
gestreefd naar een consistente nummering.

Artikel 8.
Bij het toekennen van een subadres worden volgende principes toegepast:
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1° Het busnummer bestaat uit 2 karakters waarbij volgende structuur wordt gehanteerd:
- eerste karakter: een cijfer van 0 tot 9 dat verwijst naar het niveau;
- tweede karakter: een cijfer van 1 tot 9 dat verwijst naar de woongelegenheid binnen eenzelf-

de verdieping (indien er meer dan 9 woonentiteiten op een verdieping zijn, bestaat het bus-
nummer uit drie karakters).

2° Het laagst bewoonbare niveau krijgt de laagste nummering, het hoogst bewoonbare niveau de
hoogste. Het cijfer 0 is voorbehouden voor het gelijkvloers.

3° Binnen eenzelfde niveau wordt er genummerd in wijzerzin, beginnend met de woonentiteit die
zich bij het betreden van de hoofdingang (voor het gelijkvloers) of de traphal (voor de verdiepin-
gen) het meest vooraan links bevindt.

4° De scheiding tussen een huisnummer en busnummer wordt weergegeven door het woord 'bus'.

Artikel 9.
Het huisnummer moet aan het gebouw, indien mogelijk rechts naast de hoofdingang, aangebracht
worden op een hoogte van minstens één en maximum twee meter.

Voor de duur van verbouwingswerken mag het huisnummer tijdelijk bevestigd worden op een
andere plaats leesbaar vanaf de openbare weg.

Ingeval het huisnummer niet leesbaar is vanaf de openbare weg omdat het gebouw te ver gelegen is
van de openbare weg, moet het huisnummer bevestigd worden op of nabij de brievenbus aan de
hoofdtoegang van het terrein.

Artikel 10.
In meergezinswoningen worden de busnummers op de brievenbussen en aan de deuren van de
respectievelijke woongelegenheden aangebracht.

Artikel 11.
De huisnummers en busnummers zijn uitgedrukt in Arabische cijfers.

Artikel 12.
§ 1. De bouwheer brengt het huis- en busnummer aan binnen de maand na voltooiing van de
nieuwbouw en uiterlijk op de dag van de eerste inschrijving in de bevolkingsregisters.

§ 2. Bij een hernummering van een bestaand gebouw moet het bestaande huisnummer vervangen
worden uiterlijk binnen de week na de individuele kennisgeving van de hernummering.

§ 3. Een onleesbaar geworden huis- of busnummer moet onverwijld worden vervangen.

Artikel 13.
Het aanbrengen of vervangen van het huis- of busnummer gebeurt door de eigenaar, de bouwheer,
de huurder, de beheerder of de bewoner van het gebouw of wooneenheid.

Artikel 14.
Het is de burger verboden de nummers van woningen en gebouwen eigenmachtig te wijzigen, te
verwijderen of toe te kennen.
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Artikel 15.
Het college van burgemeester en schepenen kan de nummering in bepaalde straten herzien, verbete-
ren of aanvullen wanneer dit noodzakelijk is in het algemeen belang. De individuele gevolgen van
een hernummering kunnen niet ten laste worden gelegd van het gemeentebestuur.

Artikel 16.
Het college van burgemeester en schepenen regelt bij gemotiveerd besluit alle bijzondere gevallen
die niet voorzien zijn in dit reglement.

Artikel 17.
Artikel 9.12 van het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 — Politie — Reglement openba-
re overlast, wordt opgeheven.

Artikel 18.
De overtreders van de bepalingen van dit reglement worden bestraft met een administratieve geld-
boete van maximum 250 euro.

Artikel 19.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door een aanplakbrief die het onderwerp van het regle-
ment vermeldt.
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 20.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden naar:
1° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
2° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politiezone
TARL, voor kennisgeving.

Aangenomen door de gemeenteraad

(g.) Marc Mertens (g.) Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter

Eensluidend afschrift 2015-09-11

Marc Mertens Luc Wynant
Gemeentesecretaris Burgemeester
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