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en hernummering
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1.  Wanneer verandert mijn straatnaambord en mijn 
 brievenbusnummer?

De aanvraag is ingediend bij de federale overheid. Zij zullen ons de 
juiste ingangsdatum 5 weken vooraf laten weten. Zodra wij deze 
informatie krijgen, zullen wij je per brief de juiste startdatum laten 
weten.

Het nieuwe straatnaambord wordt een paar dagen voordien 
geplaatst.  Het oude straatnaambord blijft nog circa één maand 
hangen maar wordt duidelijk zichtbaar doorstreept. Op die manier 
kunnen bpost, vrienden en familie ‘wennen’ aan de nieuwe situatie.

Het nieuwe huisnummerplaatje dient bevestigd te worden enkele 
dagen voordat de adreswijziging ingaat. Het nieuwe huisnum-
mer moet door jou goed zichtbaar vanaf de straatkant wor-
den aangebracht. Gelieve tevens ook het oude huisnummer, 
wel doorstreept, gedurende circa een maand te laten hangen. 

Begin 2016 adviseerden de hulpdiensten om in de wijk “Impeleer” 
de straatnamen te wijzigen omdat zij er regelmatig kostbare tijd 
dreigden te verliezen bij interventies. Het gemeentebestuur wil geen 
risico’s nemen en er alles aan doen opdat de hulpdiensten bij een 
interventie zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Zo werden preven-
tief ook enkele andere straten meegenomen in het gebied tussen de 
Brusselbaan en de Lenniksebaan. Concreet zullen bepaalde straten 
van naam wijzigen en sommige huizen van huisnummer veranderen.

Deze infobrochure wil een antwoord bieden op een aantal vragen 
aangaande een straatnaamwijziging en hernummering.
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2.  Welke hulp voorziet het gemeentebestuur?

•	 Wij zorgen dat je post gedurende de eerste 4 maanden 
gratis van het oude naar het nieuwe adres wordt door- 
gestuurd. Daar hoef je zelf niets voor te doen! Wil je het 
langer dan 4 maanden, dan moet je wel zelf naar de post gaan. 

•	 Wij bezorgen je gratis een nieuw huisnummerplaatje (standaard 
uitvoering) circa 3-4 weken voor aanvang van de wijziging, als-
ook 10 gratis kaartjes die je kan gebruiken om leveranciers, vrien-
den … te verwittigen van je adreswijziging.

•	 Wij zullen de loketten 2 zaterdagen extra open houden zodat 
je op die dagen je identiteitsdocumenten kan komen aanpas-
sen. Deze 2 data zullen worden gecommuniceerd in de uit- 
nodigingsbrief.

•	 De overheid zorgt voor de adreswijziging bij de instanties 
vermeld onder punt 5. De overige dien je inderdaad zelf te 
verwittigen. 

•	 Wij zullen een bord met stratenplan voorzien aan beide in- 
gangen van de Impeleer.

Controles op de bevestiging van het nieuwe huisnummerplaatje  
zullen worden uitgeoefend door onze gemeenschapswachten.
Indien gewenst, mag je het ontvangen huisnummerplaatje ook 
vervangen door een naar jouw smaak gekozen huisnummerplaatje.



3.  Aanpassen identiteitsdocumenten: wat breng ik 
 mee naar het gemeentehuis?

Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres/
huisnummer werd gewijzigd. Na deze uitnodiging krijg je een maand 
de tijd om de nodige documenten te laten aanpassen. Let op, dit 
is verplicht.

Je komt met je identiteitskaart (eID) en de bijhorende PIN-
code naar het loket. Ben je je PIN-code vergeten, dan kan je 
gratis online een nieuwe code aanvragen via de website 
www.ibz.rrn.fgov.be of via de dienst Bevolking maar dan kost het
vijf euro.  Let op, de procedure kan een drietal weken in beslag-
nemen. Vraag je nieuwe codes dus tijdig aan.

Voor de adreswijziging moet er geen nieuwe identiteitskaart
worden aangemaakt en je moet geen nieuwe pasfoto’s laten
maken.

Verder moet je nieuwe adres worden vermeld op het inschrijvings-
bewijs van alle motorvoertuigen die op jouw naam staan. Heb je 
nog plaats op het formulier, dan kan je het laten aanvullen. Indien 
niet, dan moet je een nieuw exemplaar aanvragen via je verzeke-
ringsmaatschappij. Dit kost 26 euro. Eventueel moet je een nieuwe 
Europese nummerplaat aanschaffen indien je nummerplaat nog 
niet begint met “1”. Dan betaal je 30 euro (i.p.v. 26 euro). Voor 
de aanvraag van zo’n nummerplaat heb je een getuigschrift 
van woonst nodig. Dit document is gratis online verkrijgbaar via  
https://mijndossier.rrn.fgov.be (mits kaartlezer) of via de dienst Bevol-
king, maar dan kost het vijf euro.

Je rijbewijs moet niet worden aangepast.

Voor de Kids-ID (voor kinderen onder de 12 jaar) geldt dezelfde
procedure als bij de gewone eID. De kinderen moeten hiervoor niet 
meekomen naar het gemeentehuis.

Vreemdelingen moeten hun elektronische vreemdelingenkaart
laten aanpassen. Niet Belgische kinderen, jonger dan 12 jaar die een 
kartonnen identiteitsbewijs met foto (kinderpasje) hebben, moeten 
een nieuw pasje aanvragen. Dit pasje kost 1,24 euro. De aanvraag 
moet door de ouder(s) gebeuren en het kind moet aanwezig zijn 
bij de aanvraag. Denk eraan om een recente pasfoto met witte 
achtergrond van je kind mee te brengen.
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4.  Hoeveel kost me deze wijziging?

Financieel zal dit in de meeste gevallen kostenloos kunnen verlopen 
op uitzondering van de volgende gevallen.

•	 Bij aanvraag van een inschrijvingsbewijs van je voertuig (26 euro 
of 30 euro bij aanschaf Europese nummerplaat).

•	 Indien je meer dan 10 organisaties, mensen … per brief wil of 
moet verwittigen in plaats van per mail. 

•	 Indien je een bepaald document op het gemeentehuis wil 
komen afhalen in plaats van het gratis online aan te vragen (5 
euro).

•	 Voor zelfstandigen of bedrijven, meer informatie bij de dienst 
Lokale Economie - lokale.economie@sint-pieters-leeuw.be  - T 02 
371 22 91.

De aangifte van adreswijziging en onderzoek door de wijkagent 
moeten in het geval van een straatnaamwijziging of hernummering 
niet gebeuren.
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5.  Adreswijziging: wat wijzigt er vanzelf en wie 
 moet ik zelf op de hoogte brengen?

Via het rijksregister worden de volgende instanties automatisch 
verwittigd. Hier hoef je dus niets voor te doen!

•	 Federale Overheidsdienst Financiën (belastingen, BTW …)
•	 Het Rijksregister en de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken
•	 Christelijke Mutualiteit en De Voorzorg
•	 Gemeentelijke diensten
•	 Eandis (netbeheerder gas en elektriciteit)
•	 Dienst 100 – 101 – brandweer
•	 Kinderbijslagfonds aangesteld door de werkgever
•	 Watermaatschappij I.W.V.B.
•	 Pensioenkas (België)

Een aantal personen of instanties moet je  zelf verwittigen. Neem 
onderstaande lijst als leidraad voor elk gezinslid. Opgepast! Ze is niet 
volledig en niet voor iedereen van toepassing.

Gelieve te noteren dat leveranciers van diensten en goederen 
(Eandis, nutsbedrijven, leveranciers …) je adreswijziging gratis 
moeten doorvoeren en hiervoor geen kosten mogen aanrekenen.
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•	 Banken
•	 Spaarkassen
•	 Onafhankelijk kinderbijslag-

fonds
•	 Onafhankelijk Ziekenfonds 

en de Liberale Mutualiteit
•	 Werkgever
•	 Pensioenkas
•	 Telefoonoperatoren
•	 GSM operatoren (Telenet, 

Proximus, Base, Orange …)
•	 Energieleveranciers 

(Electrabel, Essent, Lampiris, 
Luminus …)

•	 Catalogusbedrijven

•	 Internetproviders en/of 
providers digitale televisie 
(Telenet, Proximus …)

•	 Boeken-, platen-, hobby-
club …

•	 Scholen
•	 Verzekeringsmaatschap-

pijen
•	 Dagblad- en tijdschriften-

uitgeverij
•	 Verenigingen waarvan je lid 

bent
•	 Bibliotheken en culturele 

centra buiten de gemeente
•	 Klantenkaarten



Abonnementen van kranten en tijdschriften worden door bpost 
automatisch op het nieuwe adres geleverd.  Denk er wel aan dat je 
de uitgever zelf op de hoogte brengt van de adreswijziging.

Is je woning je eigendom, voeg dan de uitnodiging tot adres- 
wijziging (de laatste brief) toe aan je eigendomsakte en bezorg je 
notaris een kopie van die brief.
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6.  Wat voor bedrijven en zelfstandigen?

Zelfstandige ondernemers moeten nog een aantal bijkomende 
formaliteiten vervullen. Volgende instanties moeten worden 
verwittigd van de adreswijziging:

•	 Ondernemingsloket (voorheen handelsregister)
•	 BTW-kantoor 
•	 Sociaal verzekeringsfonds en RSZ 
•	 Vennootschappen opgelet! Neem je adreswijziging op in de 

agenda en het verslag van de volgende algemene 
vergadering.

•	 Kruispuntdatabank. Alle info op de website: 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO

•	 Bij éénmanszaak: ook mutualiteit verwittigen.

•	 Kinderopvang
•	 Wijziging chip huisdier 

(www.dogid.be)
•	 Vrijstelling gordeldracht 

(melden bij de FOD mobili-
teit en verkeer in Brussel)

•	 Zakenrelaties
•	 Ziekenhuizen indien je daar 

het afgelopen jaar opgeno-
men was

•	 Huurcontracten
•	 Vakbond
•	 VDAB (als je er als werkzoe-

kende bent ingeschreven)
•	 Huisarts en specialisten
•	 Webshops zoals Zalando, 

bol.com … (aan te passen 
via je account).



9. Openingsuren gemeentehuis:

Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

MAANDAG 8.00 - 12.00 uur | 13.00 - 19.00 uur
DINSDAG 8.00 - 12.00 uur
WOENSDAG 8.00 - 12.00 uur | 13.00 - 15.00 uur
DONDERDAG  8.00 - 12.00 uur
VRIJDAG 8.00 - 12.00 uur

Wij zullen de loketten 2 zaterdagen extra open houden zodat je op 
die dagen je identiteitsdocumenten kan komen actualiseren. Deze 
2 data zullen worden gecommuniceerd in de uitnodigingsbrief.

10. Meer info?

Heb je nog vragen, dan kan je deze sturen naar: 
info@sint-pieters-leeuw.be

V.U. Luc Deconinck - Pastorijstraat 21 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

8.  Wat kan ik zelf doen?

•	 Hou goed in het oog van wie je post krijgt op het oude adres.  
Maak er een gewoonte van om onmiddellijk de afzender te 
verwittigen van de wijziging (gratis via e-mail of betalend per 
brief en telefoon).

•	 Gebruik je e-mailbestand om al je vrienden op de hoogte te 
brengen van je nieuwe adres.

•	 De postbode doet er alles aan om de juiste brief in de juiste 
brievenbus te deponeren. Uiteraard is het ook voor hen aan-
passen.  Kijk daarom voor het openen van je brieven goed na 
of alles aan jou is geadresseerd.  Kwestie van de privacy van je 
buren te respecteren.

•	 Steek brieven die niet voor jou zijn bestemd in de juiste bus of 
geef ze mee aan je postbode.

De gps-bedrijven en google maps  zijn door ons op de hoogte 
gesteld en zullen dit tijdig aanpassen. Uiteraard zal je dit pas 
kunnen merken na een update van je gps-systeem.

7.  Vindt mijn gps het nieuwe adres al? 
 Wat met google maps?


