Samenwerkingsakkoord BeST Add
Dit akkoord BeST Add bepaalt:
- dat de gewesten de authentieke bronnen zijn van de adressen
- de nieuwe modaliteiten voor het weergeven van de adressen.
Het codificeren van de adressen zal volgens nieuwe principes gebeuren (die van toepassing zullen
zijn vanaf juni 2020).
De identificatie van de gemeenten op basis van hun NIS-code (toegekend door StatBel) alsook de
door het Rijksregister toegekende straatcodes zullen worden vervangen door identificatiesleutels die
door de gewesten worden toegekend aan de gemeenten, straten en adressen.
Impact op de adressen die geregistreerd zijn in het Rijksregister
- de adressen zullen worden aangevuld met een ‘adresObject ID’ en een straatcode die
geleverd worden door de nieuwe authentieke bron
- de straatnummers en busnummers zullen worden verlengd
- het Rijksregister zal de adressen geleidelijk aan omzetten naar de nieuwe voorstellingswijze
- het Rijksregister zal de adressen in de historiek niet aanpassen
- de twee voorstellingswijzen zullen dus gedurende een periode (nog te bepalen) naast elkaar
bestaan.
- deze nieuwe voorstellingswijze zal ook mogelijk zijn voor contactadressen in de KSZ-registers

Planning
De federale partners zullen in juni 2020 starten met het proces. De planning is vastgesteld onder
voorbehoud, gelet op de moeilijkheden met de kwaliteit van de regionale adressenregisters, de
mapping van het nieuwe naar het oude adres en omgekeerd en de regionale verschillen inzake
beheer van de levenscyclus van de identificatiesleutels.

Impact op de KSZ-diensten
Voor de aanpassing van haar stromen zal de KSZ zich zoveel mogelijk houden aan de planning van de
authentieke bronnen: Rijksregister voor de adressen van personen en KBO voor de adressen van
ondernemingen.
Wat de SOA-diensten voor de raadpleging van de registers betreft, blijven de huidige principes
behouden:
- de KSZ stuurt alle informatie door die ze van de authentieke bron ontvangt (in casu het
Rijksregister)
- de KSZ zet de oude adressen niet om naar de nieuwe voorstellingswijze of vice versa
- de KSZ verrijkt het adres met de omschrijvingen in de officiële talen die beschikbaar zijn in
(het cache-geheugen van) de authentieke bron (hetzij het Rijksregister, hetzij het gewest)
De lijsten van straten/adressen kunnen worden verkregen bij de authentieke bron. Desgevallend zal
de KSZ hiervoor raadplegingsdiensten aanbieden of verwijzen naar haar partners.

