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Dubbele straatnamen in Dilbeek ... het leidt geregeld 
tot verwarring.

Bij de fusie in 1977 van de gemeenten Dilbeek, 
Groot-Bijgaarden, Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens- 
Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle werden niet alle  
dubbele straatnamen weggewerkt. Dezelfde straat-
namen met een andere postcode (1700, 1701, 1702  
of 1703) zijn behouden. 

Op een moment dat elke minuut telt verliezen hulp-
diensten zeer kostbare tijd bij interventies, online 
bestellingen worden verkeerdelijk geleverd…. 

Het gemeentebestuur wil geen risico’s nemen en er 
alles aan doen opdat de hulpdiensten bij een inter- 
ventie zo snel mogelijk ter plaatste kunnen zijn.  
Daarom werd er beslist om de dubbele straatnamen 
aan te pakken. In de keuze welke straat van naam zal 
wijzigen, werd er steeds geopteerd om de naam van 
de straat te wijzigen met het minste impact op het 
aantal bewoners. 

De gemeente is zich bewust dat een adreswijziging 
een administratieve last meebrengt voor betrokken 
burgers, ondernemingen en verenigingen; een last die 
zich tot een minimum moet beperken. Adreswijzigingen 
zullen daarom zoveel mogelijk pro-actief, zonder 
tussenkomst van de burger of onderneming, worden 
doorgevoerd. 

Toch zal je nog een aantal stappen zelf moeten  
ondernemen. Om je daarin te begeleiden hebben we 
deze infobrochure opgesteld die een antwoord biedt 
op een aantal vragen aangaande een straatnaam-
wijziging. 

Via onze website www.dilbeek.be/straatnamen  
vind je steeds een laatste stand van zaken. 
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Je adres zal automatisch door de gemeente worden 
aangepast in het Rijksregister en de nieuwe straatnaam 
zal worden opgenomen in het Centraal Referentie- 
adressenbestand (CRAB). Verschillende externe data-
banken zijn gekoppeld met het Rijksregister en het CRAB.

Deze instanties worden automatisch 
verwittigd:

•  De databanken van de FOD Financiën en het 
kadaster; dit betreft alles rond fiscaliteit zoals 
belastingen, kadastraal inkomen, BTW,…

•  De databanken van de Vlaamse Belastingen- 
dienst (VLABEL); dit heeft betrekking op alles rond 
onroerende voorheffing, registratie-en successie- 
rechten, verkeersbelastingen, ….

 Na de finale beslissing van de gemeenteraad wordt 
de straatnaamwijziging overgemaakt aan de  
federale overheid. Zij zullen ons de juiste ingangs-
datum overmaken. Zodra wij deze informatie krijgen, 
zullen wij je per brief de juiste startdatum laten weten. 

 Het nieuwe straatnaambord zal een paar dagen  
voor de ingangsdatum worden geplaatst. 

Indien je huisnummer ook wijzigt, dien je een nieuw 
huisnummerplaatje te bevestigen enkele dagen voor-
dat de adreswijziging ingaat. Het nieuwe huisnummer 
moet door jou goed zichtbaar vanaf de straatkant 
worden aangebracht.

Wanneer verandert 
mijn straatnaambord 
en eventueel mijn huisnummer?

Wat wijzigt er vanzelf?

Je hoeft hier 
dus niets 

voor te
 doen!
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•  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), 
alle openbare instellingen van sociale zekerheid 
(OISZ) die adresgegevens nodig hebben, ont-
vangen deze via KSZ; het betreft hier alles rond 
sociale zekerheid oa. de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ), Rijksinstituut voor ziekte -en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Jaar- 
lijkse vakantie, Federale Pensioendienst, Federaal 
agentschap voor de kinderbijslag, OCMW ...

•  Ziekenfondsen, de meeste ziekenfondsen sturen  
je automatisch nieuwe klevertjes op (noteer dat 
je oude klevertjes wel geldig blijven omdat de 
barcode op de klevertjes gelinkt is aan het Rijks-
register waarin je nieuwe adres staat vermeld)

 
•  Nutsmaatschappijen (Fluvius, De Watergroep, 

Farys, Proximus,..)

•  Kind en Gezin

•  De Lijn en NMBS (een abonnement met oud adres 
blijft geldig) alsook Mobib-kaart (kan wel op zich 
laten wachten dus je kan hen zelf ook inlichten) 

•  Technische autokeuring (via Dienst Inschrijvingen 
voertuigen (DIV – FOD Mobiliteit) (ter info: het 
adres op het inschrijvingsbewijs van je auto  
(roze kaart) moet niet meer worden aangepast)

 
•  Energieprestatiedossier 

•  Omgevingsvergunning – bestaande bouw- en 
milieuvergunningen (bestaande vergunningen, 
plannen moeten niet herbevestigd worden, 
lopende vergunningen volgen de wijziging)

 
 •  Pleziervaart (meeste recente documenten  

bevatten geen adres meer, oudere documenten 
met vermelding adres kan u gratis bij betreffende 
dienst laten aanpassen) 

Wij zorgen ervoor dat je post gedurende 
de eerste 4 maanden gratis van het 
oude naar het nieuwe adres wordt 

doorgestuurd. Je hoeft hier dus niets voor te 
doen. Wens je deze termijn te verlengen, dan 
moet je dit zelf regelen bij bpost tegen betaling.
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Wie moet je zelf verwittigen?

•  Banken en verzekeringen 
•  Scholen
•  Je werkgever  

(als je werkzoekende bent VDAB of ACTIRIS)
•  Energieleverancier
•  Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of 

internetprovider
•  Notaris, advocaat, architect, dierenarts
•  Arts, ziekenhuis, apotheker (dit kan bij een volgend 

bezoek via je eID of gewoon telefonisch of via mail)
•  Verenigingen waar je een lidmaatschap hebt  
•  Winkels waar je een klantenkaart hebt 
•  DogID, CatID, HorseID en Vee portaal
•  Abonnement voor kranten en tijdschriften
•  Webwinkels waar je regelmatig bestelt
•  Financiële diensten en markten (FSMA)  

(voor personen of organisaties die onder de  
controle van FSMA vallen)

•  MIVB (via het tabblad website MIVB “Mijn profiel” 
kan je je persoonsgegevens aanpassen en  
updaten)

Een aantal personen of instanties 
moet je zelf verwittigen. 

Gebruik deze lijst als leidraad voor 
elke gezinslid. 

Deze lijst is niet volledig en niet 
voor iedereen van toepassing.
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Een aangifte van adreswijziging  
en onderzoek moet niet gebeuren 
in geval van een straatnaam- 
wijziging.

Het adres op de chip van je elektro- 
nische identiteitskaart of verblijfs- 
kaart* moet verplicht aangepast 
worden. Iedereen wiens adres 
wordt gewijzigd, krijgt een uit-
nodigingsbrief. 

Na deze uitnodiging krijg je een 
maand de tijd om de nodige 
documenten aan te passen. We 
zorgen voor een pop up kantoor 
in de buurt zodat je je niet hoeft te 
verplaatsen naar de Kasteelhoeve. 

 De exacte locatie, data en uren 
zullen worden meegedeeld in de 
uitnodigingsbrief. 

 Naast je identiteitskaart of ver- 
blijfskaart, dien je ook je pincode 
mee te brengen om je adres- 
wijziging te kunnen voorvoeren. 
Heb je deze code niet meer, dan 
kan je gratis nieuwe codes aan-
vragen via ons emailadres  
(burgerzaken@dilbeek.be) met 
vermelding ‘dubbele straatnaam’. 

Vraag je codes tijdig aan 
want de procedure voor 
het bekomen van nieuwe 

codes kan zo’n 3 weken in beslag 
nemen. 

Aanpassen van de adresinformatie op je identiteitskaart of verblijfskaart
Wat breng ik mee?
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 * Over welke elektronische identiteitskaarten of verblijfskaarten gaat het?

•  Elektronische identiteitskaart  (eID)
•  Elektronische Kids ID 
•  Verblijfskaarten A, B, C/K, D/L, E/EU, E+/EU+, F, 

F+, H, M, N

•  Er wordt geen nieuw identiteitsbewijs aange-
maakt dus je moet geen nieuwe foto’s laten 
maken. De kinderen moeten niet persoonlijk 
aanwezig zijn.

•  Ook de houders van een attest van imma-
triculatie (AI), een bijlage 8(bis, ter, quater), 
bijlage 35 en bijlage 15 dienen zich aan te 
bieden om de adresinformatie aan te passen.

•  De adresinformatie op het bewijs van 
identiteit voor niet-Belgische kinderen 
minder dan 12 j. (kinderpasje) dient te 
worden aangepast. Hiervoor moet je een 
nieuw kinderpasje aanvragen. Dit pasje 
kost 2 euro. De aanvraag moet door de 
ouder(s) gebeuren en het kind moet  
aanwezig zijn bij de aanvraag. Vergeet  
niet een recente pasfoto met witte  
achtergrond mee te brengen.

 Je reispas en rijbewijs (zowel bankkaart- 
model als papieren versie) moeten niet 
worden aangepast.
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Wat moeten zelfstandigen, vennootschappen en verenigingen doen? 

 Hiervoor neem je het best contact 
op met je ondernemingsloket. Zij 
kunnen gratis het vestigingsadres 
in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen (KBO) aanpassen en 
dit op basis van een attest van de 
gemeente dat je gratis kan aan-
vragen via mail naar
burgerzaken@dilbeek.be met 
melding ‘dubbele straatnaam’.  

Je kan het ook zelf aanpassen via  
https://www.myenterprise.be/
my_enterprise/

Vennootschappen en verenigingen 
dienen de wijziging van hun zetel 
bekend te maken in de bijlage 
bij het Belgisch Staatsblad. De 
publicatiekosten zijn gratis mits 
voorlegging van het gemeentelijk 
attest.

Laat je de publicatieformulieren 
opmaken door je ondernemings- 
loket, dan zal je wel opmaakkosten 
moeten betalen. 

Vergeet niet tijdig zelf het adres 
aan te passen op
 •  je drukwerk, 
•  facturen, 
•  website, 
•  visitekaartjes, 
•  sociale media, 
•  belettering voertuigen, 
•  ramen, banners,
•   promotiemateriaal,
•  ….

Zelfstandige ondernemers, vennootschappen en verenigingen moeten nog een aantal bijkomende  
formaliteiten vervullen. 



10   Dubbele straatnamen I Straatnaamwijziging

Hulpdiensten 
Dringende medische hulp, dringende brandweerhulp of hulp van politie

•  De nieuwe straatnaam wordt 
door de technische lever-
anciers zo spoedig mogelijk 
aangebracht in het kaartmate-
riaal dat door de noodcentrale 
wordt gebruikt om exact te 
kunnen lokaliseren. 

•  De eerste maand is het be-
langrijk dat je zowel de oude 

als nieuwe straatnaam aan 
de operator doorgeeft. Nadien 
kan je dan gewoon de nieuwe 
straatnaam doorgeven om-
dat het kaartmateriaal dan zal 
aangepast zijn. 

•  We raden iedereen aan om 
de app ‘112 BE’ te downloaden 
en via de app de noodcen-

trales te contacteren. Deze 
app is zeer gebruiksvriendelijk 
en gratis te downloaden in de 
Apple Store of Google Play. Het 
voordeel van deze app is dat 
jouw exacte locatie (op basis 
van coördinaten) automa-
tisch wordt doorgeven aan de 
noodcentra. 

www.112.be

Download

Ga naar         of        Store.

Zoek " 112 BE ". 

Ga naar         of        Store.Ga naar         of        Store.

Download en installeer de app. 

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel

3

Registreer

Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2Dringend hulp nodig? 
Bel de noodcentrales 
nu ook via app.

App 112 BE
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Vindt mijn gps het nieuwe adres al? 
Wat met google maps?

Tips & Tricks 

De gps operatoren en google maps worden door 
ons op de hoogte gesteld. Uiteraard zal je dit pas 
kunnen merken na een update van het gps- 
systeem.

•  Gebruik je emailbestand om vrienden en 
familie gratis op de hoogte te brengen van je 
nieuwe straatnaam 

•  Hou in het oog van wie je post krijgt en verwit-
tig de afzender. Maak er een gewoonte van 
om onmiddellijk de afzender te verwittigen 
van de wijziging. 

•  Kondig op voorhand je verhuis aan, bijvoor-
beeld op je facturen en/of in je e-mailhand- 
tekening. Op die manier hebben je klanten 
meteen je nieuwe gegevens. 



Heb je nog vragen?
dan kan je deze sturen naar ‘burgerzaken@dilbeek.be’ 
met melding ‘dubbele straatnaam’ 
of telefonisch op 02/451 68 20.


