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5 WIJZIGING VAN HET 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 42, § 1, 2 en 3, gewijzigd bij decreet van 23 januari 2009. 
 
JURIDISCHE GROND 
De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. 

Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de 
bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister. 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij decreet van 23 januari 2009. 

De algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het houden van de 
bevolkingsregister van 24 juni 2010, gecoördineerde versie van kracht op 01 juli 2010. 

Het decreet van 27 maart 2009 van de Vlaamse Overheid tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk 
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. 

De onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke 
personen. – IT 140 : samenstelling van het gezin. - Nieuwe structuren. 

De gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2011 met het huishoudelijk reglement betreffende de 
toekenning van nummers aan huizen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente. 
 
MOTIVERING 
In de bevolkingsreglementering wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgwonen en kangoeroewonen. 
Bij zorgwonen wordt in een bestaande woning een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd (zonder 
bouwvergunning) waarvan de bewoners zorgbehoevend zijn. 
Het zorgwonend karakter blijkt in het rijksregister uit de code 140/141 (stand in het gezin) van de 
zorgbewoners en verdwijnt met de opheffing van de zorgbehoevendheid in die code.  



 
Het is dus niet nodig een afzonderlijke index  Z toe te voegen aan het huisnummer van de zorgwoning. 
 
Bij kangoeroewonen wordt de woning blijvend opgesplitst in twee afzonderlijke wooneenheden (met 
bouwvergunning) en met twee afzonderlijke huisnummers. 
 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen, 
 
Enig artikel: In de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2011 wordt het artikel 7, 2 ingetrokken en 
worden de artikels 7, 3-4-5-6 en 7 hernummerd in respectievelijk 2-3-4-5 en 6. 
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