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Voorwoord

In de Basis Registratie Adressen worden als onderdeel van adressen ook woonplaatsen geregistreerd.
Voorliggend document heeft geen formele status, maar is slechts bedoeld om gemeenten meer inzicht te
geven in de wijze waarop woonplaatsen uiteindelijk in het kader van het project BAG binnen de Basis
Registratie Adressen worden opgenomen en in de eisen die in dit kader aan de benoeming van
woonplaatsen worden gesteld. Het document kent de volgende opbouw:
•

•

•

•
•
•

In het inleidende hoofdstuk (hoofdstuk 1) wordt een beschrijving gegeven van de positie van het
begrip woonplaats binnen de registratie en de betekenis van woonplaatsnamen, woonplaatsgrenzen
en woonplaatsbesluiten voor het project BAG.
In het daarop volgende hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bijzondere betrokkenheid van TNT Post bij
het benoemen van woonplaatsen. Daarbij wordt onder meer de essentie beschreven van de
afspraken die tussen VNG, TNT Post en VROM in een convenant zijn gemaakt over de onderlinge
samenwerking.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven op welke wijze VROM gemeenten in het kader van het project BAG
ondersteunt bij het komen tot formele woonplaatsen, zoals die benodigd zijn in het kader van de
Basis Registratie Adressen. Naast de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM wordt
daarbij ook gedetailleerder ingegaan op het woonplaatsproject dat VROM hiervoor samen met TNT
Post heeft ingericht.
In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een handreiking gegeven voor de wijze waarop gemeenten de (nu
veelal niet exacte bekende) begrenzing van woonplaatsen kunnen bepalen.
In het afsluitende hoofdstuk 5 worden een aantal overige relevante punten rondom woonplaatsen
benoemd.
In de bijlagen zijn tenslotte een aantal in de verschillende hoofdstukken genoemde aanvullende
stukken opgenomen.
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1

Inleiding

1.1

Woonplaatsen

Het object woonplaats is één van de objecten waarvan gegevens worden bijgehouden in de Basis
Registratie Adressen. Daarbij is het verplicht de woonplaatsnaam alsmede de geometrie van de
woonplaats op te nemen. Aan deze gegevens moet een brondocument ten grondslag liggen. Dat betekent
dat elke gemeente bij het invoeren van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen moet beschikken
over een formeel besluit (of besluiten) waarin alle woonplaatsen binnen de gemeente benoemd zijn en
waarbij de geometrie daarvan is vastgelegd. De gezamenlijke woonplaatsen moeten daarbij het volledig
grondgebied van de gemeente omvatten.
Woonplaatsen dienen in dit verband overigens niet te worden verward met gemeenten. In een aantal
gevallen kennen beide weliswaar dezelfde benamingen, maar het gaat om twee volstrekt verschillende
zaken. Bij gemeenten gaat het om wettelijk geregelde bestuurlijke gebieden; bij woonplaatsen gaat het om
gedeelten van het gemeentelijk grondgebied die van een benaming zijn voorzien om deze eenvoudig te
kunnen aanduiden. Het zijn de woonplaatsen die een onderdeel vormen van adressen (op een brief wordt
ook de naam van een woonplaats vermeld en niet de naam van de gemeente). Dit document gaat dus niet
over gemeentenamen, gemeentegrenzen en gemeentelijke herindelingen. Het document gaat evenmin
over postcodegebieden, CBS wijkindelingen of CBS buurtindelingen.

1.2

Woonplaatsnamen

Het is de bevoegdheid van gemeenten op haar grondgebied woonplaatsen te benoemen. Bij het
toekennen van adressen wordt rekening gehouden met deze woonplaatsen. Woonplaatsen zijn hierbij
geen nieuw fenomeen. Binnen alle gemeenten zijn in het verleden (in meer of mindere mate formeel)
woonplaatsen benoemd. In het kader van het project BAG vormen deze bestaande benamingen het
uitgangspunt. Daar waar gemeenten ervoor kiezen om benamingen van woonplaatsen te wijzigen, wordt
dit aangemerkt als een nieuwe situatie die in principe los van het project BAG zal moeten worden
afgehandeld (zie ook hoofdstuk 2). Hierbij wordt uitgegaan van de woonplaatsen die op 1 januari 2006
volgens de procedure van het in hoofdstuk 2 te noemen convenant zijn afgehandeld.
In geval van tweetaligheid kan een gemeente namen in twee talen toekennen aan woonplaatsen. In de
Basis Registratie Adressen wordt alleen de door de gemeente te bepalen voorkeursnaam opgenomen. Dit
laatste sluit aan op de wijze waarop op dit moment reeds wordt omgegaan met tweetalige benamingen in
het kader van de postcodetabel. Ook daarin is slechts één (voorkeurs)benaming opgenomen.
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1.3

Woonplaatsgeometrie

De geometrie van de gezamenlijke woonplaatsen moet het grondgebied van de gemeente volledig
afdekken. Daarbij wordt bekeken of de buitengrenzen van alle woonplaatsen tezamen overeenstemmen
met de begrenzing van het gemeentelijk grondgebied, zoals deze door het Kadaster op basis van de
koninklijke besluiten wordt geregistreerd. De verschillende woonplaatsen mogen elkaar daarbij niet
overlappen. De bestaande begrenzingen van woonplaatsen zijn niet altijd even helder. In het kader van dit
project dienen daarbij veelal aanvullende keuzen te worden gemaakt. Belangrijk daarbij is onder meer de
in hoofdstuk 2 nog te noemen afstemming met TNT Post. Het maken van deze aanvullende keuzen maakt
wel onderdeel uit van het project BAG. In hoofdstuk 4 worden hiervoor een aantal handvaten gegeven.
De gemeente moet in staat zijn deze geometrie in digitale vorm op te nemen in de Basis Registratie
Adressen. De nauwkeurigheid van de omtrek moet daarbij vergelijkbaar zijn met de nauwkeurigheid van
de GBKN. Dit betekent dat de puntprecisie van de omtrek van woonplaatsen 40 cm bedraagt. Als op de
tekening behorende bij het besluit lijnen uit de GBKN of de kadastrale kaart staan afgebeeld, dan moet de
woonplaatsgeometrie in digitale vorm op de juiste wijze zijn gepositioneerd ten opzichte van deze lijnen.
Een woonplaatsgrens die op de tekening is afgebeeld ten oosten van een sloot, dient in de digitale vorm
dan ook te worden opgenomen ten oosten van de lijnen in de GBKN die deze sloot representeren.
Omtrekken van woonplaatsen die op de tekening behorende bij het besluit samenvallen met afgebeelde
lijnen uit de GBKN of uit de kadastrale kaart, dienen ook in digitale vorm daarmee samen te vallen. De
buitengrens van de gemeente is die grens die als zodanig geregistreerd is door het Kadaster. Deze is
opgenomen in de binnen de gemeente aanwezige digitale kadastrale kaart.

1.4

Woonplaatsbesluit

Elke gemeente wordt voor de totstandkoming van de Basis Registratie Adressen geacht een formeel
besluit (of besluiten) te hebben of te nemen aangaande de woonplaatsen binnen de gemeente dat voldoet
aan de volgende eisen:
Alle woonplaatsen binnen de gemeente worden in het besluit(en) met naam genoemd.
De geometrie van de woonplaatsen wordt vastgelegd in het besluit of een bij het besluit behorende
bijlage. Gemeenten die slechts één woonplaats onderkennen, kunnen voor het vastleggen van de
geometrie volstaan met een verwijzing naar de gemeentegrenzen. In dat geval moet wel expliciet
zijn aangegeven, dat de woonplaats het volledige grondgebied van de gemeente omvat.
De gezamenlijke woonplaatsen bedekken het hele grondgebied van de gemeente (nietoverlappend).
Wat betreft de geometrie volstaat in het besluit een eenvoudige kaart of een beschrijving van de grenzen.
Deze moet echter een dusdanig kwaliteitsniveau hebben, dat een eenduidige overname van de
begrenzingen vanuit het besluit in de Basis Registratie Adressen mogelijk is.
Teneinde het nemen van een woonplaatsenbesluit te vergemakkelijken heeft VROM een model
woonplaatsbesluit opgesteld. Dit model is afgestemd met de VNG en is gepubliceerd op de BAG-website
(http://bag.vrom.nl). Het model is ook opgenomen als bijlage bij deze handleiding. Gemeenten kunnen
vrijelijk gebruik maken van dit model en aanpassen aan de procedures of sjablonen zoals die binnen de
gemeente gehanteerd worden.
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2

2.1

Betrokkenheid TNT Post

Historische betrokkenheid van TNT Post bij woonplaatsen

De directe betrokkenheid van TNT Post met woonplaatsen dateert uit het begin van de 70er jaren. Voor
het opzetten van de postcodesystematiek waren indelingen in gemeenten en woonplaatsen een essentiële
bouwsteen. De toenmalige woonplaatsen zijn daarom destijds afgestemd met TNT Post, die deze als basis
heeft gebruikt voor het samenstellen van de postcodegebieden. Wijzigingen in woonplaatsen hebben dan
ook grote gevolgen voor TNT Post. Om die reden zijn er destijds ook afspraken gemaakt over het omgaan
met eventuele wijzigingen in naamgeving en begrenzingen. Eén en ander komt er op neer, dat wat TNT
Post betreft die woonplaatsnamen en -grenzen gelden die oorspronkelijk zijn overeengekomen (bij de
invoering van de postcodes) of de woonplaatsnamen en -grenzen die nadien conform de gemaakte
afspraken in overleg met TNT Post zijn vastgesteld.
TNT-woonplaatsen (situatie 1 januari 2006)
Aantal gemeenten

Woonplaatsen / gemeente

Aantal gemeenten met 35 woonplaatsen

108
51
66
49
36
25
27
17
6
12
7
10
7
4
7
4
5
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1

Totaal

458

Aantal gemeenten met 1 woonplaats
Aantal gemeenten met 2 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 3 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 4 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 5 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 6 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 7 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 8 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 9 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 10 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 11 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 12 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 13 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 14 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 15 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 16 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 17 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 18 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 21 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 22 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 23 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 25 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 26 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 27 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 28 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 29 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 30 woonplaatsen
Aantal gemeenten met 31 woonplaatsen
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Aantal woonplaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
35

108
102
198
196
180
150
189
136
54
120
77
120
91
56
105
64
85
36
42
22
23
50
26
27
56
58
30
31
35
2467
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2.2

Convenant VNG, TNT Post en VROM

2.3

Woonplaatsen en het convenant

In mei 2006 is er een nieuw convenant (te vinden op http://bag.vrom.nl), afgesloten tussen de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post over de levering van adressen (door
gemeenten aan TNT Post) en postcodes (door TNT Post aan gemeenten). Het convenant, dat in de plaats
komt van het uit de jaren negentig daterende convenant tussen de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en het toenmalige PTT Post, heeft betrekking op de samenwerking tussen TNT Post en
gemeenten op lokaal niveau. Deze reeds ruim 25 jaar bestaande samenwerking ten aanzien van de
verwerking van individuele adresmutaties in de postcode wordt door het convenant nader vastgelegd.
Hierin is afgesproken dat beide partijen afzonderlijke wijzigingen gratis aan elkaar leveren. Ook is
afgesproken dat gemeenten bestanden met postcodegegevens niet mogen doorleveren aan private
partijen.

Onderdeel van het convenant is de wijze waarop gemeenten woonplaatsen vaststellen. Deze regeling is in
het convenant opgenomen, omdat de begrenzing van de woonplaatsen tezamen met de begrenzingen van
gemeenten de basis vormen voor de postcodegebieden zoals die door TNT Post worden onderscheiden.
Wijzigingen in de begrenzing van woonplaatsen hebben dan ook directe consequenties voor bestaande en
mogelijk ook voor nieuwe postcodes. Met het convenant wordt op dit punt beoogd TNT Post vooraf in de
gelegenheid te stellen advies te geven over wijzigingen in woonplaatsen. Bovendien is in het convenant
afgesproken dat TNT Post voor bepaalde wijzigingen kosten bij gemeenten in rekening zal brengen.
De essentie van de regeling inzake woonplaatsen is dat het College van Burgemeester en Wethouders
TNT Post schriftelijk met bekwame spoed informeert over voornemens tot het benoemen, wijzigen en
intrekken van woonplaatsen en/of de daaraan toegekende benaming. Daarbij wordt informatie verstrekt
over de oude en de nieuwe naam van de woonplaats, de begrenzing van de oude en de nieuwe
woonplaats ingeval van wijziging van een woonplaatsbegrenzing en de (vermoedelijke) datum van ingang
van het besluit. TNT Post zal met bekwame spoed reageren op deze voornemens als de voorgenomen
besluiten problemen veroorzaken voor de postcoderegistratie. In die gevallen zal de gemeente voor
definitieve besluitvorming overleg voeren met TNT Post. Na definitieve besluitvorming wordt TNT Post
hiervan wederom door de gemeente op de hoogte gesteld. TNT Post voert de genoemde wijzigingen
onder normale omstandigheden vervolgens door in haar postcodesysteem. Hiervoor brengt TNT Post
geen kosten in rekening als de wijziging het gevolg is van een gemeentelijke herindeling / grenscorrectie of
een rechtstreeks gevolg is van planologische ontwikkelingen, die toekomstbestendig kunnen worden
geacht en een maatschappelijk draagvlak hebben (als door nieuwbouw en/of de aanleg van wegen delen
van een woonplaats op goede gronden beter bij een andere woonplaats kunnen worden ingedeeld). In
andere gevallen zal TNT Post van geval tot geval bezien of en zo ja, onder welke (financiële) voorwaarden
de gevraagde wijziging zal (kunnen) worden doorgevoerd in haar postcodesysteem.
In dit kader is het aan het convenant ten grondslag liggende uitgangspunt van “terughoudendheid” van
belang. Omdat alle betrokken partijen hechten aan het handhaven van het woonplaatsbeginsel (elk
postcodegebied is altijd gelegen binnen één gemeente en binnen één woonplaats) wordt gezamenlijk
geprobeerd zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen in de benaming en begrenzing van
woonplaatsen. Elke wijziging leidt namelijk tot een aanpassing van de postcodetabel, met alle
maatschappelijke gevolgen van dien. Bovendien is een dergelijke terughoudendheid ook noodzakelijk
omdat er in sommige gebieden nog weinig mogelijkheden resteren voor het uitgeven van nieuwe
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postcodegebieden. Daarbij geldt bovendien dat soms aanwezig lijkende ruimte in de postcodesystematiek
bewust door TNT Post niet wordt uitgegeven om eventueel toekomstige duurzame ruimtelijke
ontwikkelingen van een postcode te kunnen voorzien.
Los van de eerder genoemde gemeentelijke herindelingen en duurzame planologische ontwikkelingen,
hanteert TNT Post daarom vanuit postcodetechnische overwegingen nog de volgende aanvullende
uitgangspunten bij de vraag of wel dan niet zal worden meegewerkt aan het opnemen van een woonplaats
in de postcodetabel (en het voorzien daarvan van de bijbehorende postcodes):
•
•

TNT Post neemt geen verzoeken tot het wijzigen van woonplaatsbegrenzingen in overweging indien
daardoor woonplaatsen ontstaan waarin zich minder dan 100 postale afgiftepunten bevinden;
TNT Post neemt geen verzoeken tot het wijzigen van woonplaatsbegrenzingen in overweging indien
het gezien de situatie (zoals stedelijk dan wel landschappelijk gebied) voor minder dan een aantal
distributietechnisch te verantwoorden aantal postale afgiftepunten (in verband met de bestelloop van
de postbezorging) niet verantwoord is een afzonderlijke woonplaats in te stellen.
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RELEVANTE TEKSTEN UIT CONVENANT
(onderstaande teksten vervullen alleen een informatieve functie)
4.
Benamingen, wijzigingen en begrenzingen van Woonplaatsen en gemeenten
4.1
Het College van Burgemeester en Wethouders informeert TPG Post schriftelijk met bekwame
spoed over:
• haar voornemen tot het benoemen, wijzigen en intrekken van Woonplaatsen en/of de daaraan
toegekende benaming;
• voorgenomen gemeentelijke grenscorrecties;
• een op handen zijnde gemeentelijke herindeling.
4.2
De informatie, zoals bedoeld in artikel 4.1, bestaat tenminste uit:
• de oude en de nieuwe naam van de Woonplaats ingeval van benoeming, wijziging of
intrekking van een Woonplaatsnaam;
• de begrenzing van de oude en de nieuwe Woonplaats ingeval van wijziging van een
woonplaatsbegrenzing;
• de begrenzing van de oude en de nieuwe gemeenten ingeval van een gemeentelijke
grenscorrectie of gemeentelijke herindeling;
• de (vermoedelijke) datum van ingang van het besluit.
4.3
TPG Post zal met bekwame spoed reageren op de in artikel 4.1 bedoelde voornemens als de
door het College van Burgemeester en Wethouders te nemen besluiten problemen veroorzaken
voor de postcoderegistratie. In deze gevallen zal het College van Burgemeester en Wethouders
het ertoe leiden dat niet eerder een besluit wordt genomen dan na gehouden overleg met TPG
Post.
4.4
Het College van Burgemeester en Wethouders zendt TPG Post met bekwame spoed de
definitieve besluiten die voortvloeien uit de voornemens zoals bedoeld in artikel 4.1. Het
bepaalde in artikel 4.2 is daarbij van overeenkomstige toepassing.
4.5
TPG Post voert de genoemde wijzigingen met bekwame spoed door in haar postcodesysteem. In
bijzondere gevallen is TPG Post daarbij gerechtigd om in haar postcodesysteem af te wijken van
het Woonplaatsbeginsel.
(…)
6.
6.1

6.2

Geen kostenverrekening bij mutaties Woonplaatsen en Woonplaats(wijk)grenzen
TPG Post verwerkt alle wijzigingen van Woonplaatsnamen en Woonplaats(wijk)grenzen welke
rechtstreeks het gevolg zijn van een door de centrale of provinciale overheid genomen besluit
inzake wijziging van een gemeentelijke indeling (herindeling of grenscorrectie). TPG Post brengt
ter zake geen kosten in rekening aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Wijzigingen van Woonplaatsnamen en Woonplaats(wijk)grenzen welke een rechtstreeks gevolg
zijn van planologische ontwikkelingen, welke toekomstbestendig kunnen worden geacht en een
maatschappelijk draagvlak hebben, worden eveneens kosteloos door TPG Post verwerkt. Hierbij
gaat het om situaties waarbij tengevolge van nieuwbouw en/of aanleg van (water-)wegen, (delen
van) een Woonplaats op goede gronden beter bij een andere Woonplaats kan worden ingedeeld.
Een en ander kan gepaard gaan met aanpassing van de naam van laatstbedoelde Woonplaats.
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7.
7.1

Kostenverrekening bij mutaties Woonplaatsen en Woonplaats(wijk)grenzen
Indien een College van Burgemeester en Wethouders om andere redenen dan genoemd in
artikel 6.1 tot en met 6.2 een Woonplaatsnaam of Woonplaats(wijk)grens wenst te wijzigen dan
wel Adressen onder een andere Woonplaats wenst te brengen, zal TPG Post van geval tot geval
bezien of en zo ja, onder welke (financiële) voorwaarden de gevraagde wijziging zal (kunnen)
worden doorgevoerd in haar postcodesysteem. Elke wijziging heeft namelijk verstrekkende
consequenties voor het postcodesysteem en brengt in meerdere of mindere mate afbreukrisico'
s
met zich mee. Een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen kan daarom niet
achterwege blijven. TPG Post zal daarom genoodzaakt zijn alle belangen van geval tot geval af
te wegen en daarbij te letten op aard, omvang, (achter-) gronden en overige bijzonderheden van
wijzigingsvoorstellen.

8.
8.1

Aanvullende afspraken
TPG Post zal, gedurende één (1) maand na inwerkingtreding van besluiten genoemd in dit Nader
Convenant, rekening houden met gemeentelijke besluiten waarin is bepaald dat de oude en de
nieuwe straatnaam gedurende een bepaalde periode naast elkaar mogen worden gehanteerd.
Gemeenten leveren nieuwe namen van gemeenten, Woonplaatsen en straatnamen aan in de
volledige schrijfwijze, zoals vervat in het besluit van het College van Burgemeester en
Wethouders.
Indien gemeenten ten behoeve van de voorbereiding van de basisregistratie Adressen de
begrenzing en/of benaming van Woonplaatsen (opnieuw) dienen vast te stellen, dan zal daarbij
worden aangesloten op de eerder door TPG Post en de betreffende gemeente daaromtrent
gemaakte afspraken. Daar waar TPG Post en de bewuste gemeente van mening verschillen over
deze gemaakte afspraken geldt het bepaalde in artikel 4.

8.2

8.3

(…)
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3

3.1

Het woonplaatsenproject

Het woonplaatsenproject

Gemeenten dienen in het kader van het project BAG te komen tot een eenduidige benoeming en
begrenzing van woonplaatsen. Daarnaast bestaan er op het grond van het in het vorige hoofdstuk
genoemde convenant afspraken tussen VNG, TNT Post en VROM tot terughoudendheid in aanpassingen
van woonplaatsen. Het verdient daarom aanbeveling om in het kader van het project BAG de eerder
gemaakte afspraken met TNT Post zoveel mogelijk te (her)formaliseren. In de praktijk blijken er op dit
moment op meerdere plaatsen echter verschillen te bestaan tussen de woonplaatsgegevens die TNT Post
hanteert en de gegevens bij gemeenten. Deze verschillen zijn (ook maatschappelijk) ongewenst. Bij het
komen tot een Basis Registratie Adressen wordt gelijktijdig getracht deze verschillen op te lossen.
Daarvoor worden de woonplaatsen van TNT Post vergeleken met die van gemeenten. Door de BAGprojectorganisatie van het ministerie van VROM en TNT Post is hiervoor gezamenlijk een project gestart:
het woonplaatsenproject. In bijlage 1 is een aantal stroomschema’s opgenomen, waarin de aanpak is
vastgelegd zoals die gevolgd wordt om te komen tot de genoemde landelijke woonplaatsentabel. De
afstemming met TNT Post maakt nadrukkelijk onderdeel uit van deze aanpak en is in die stroomschema’s
opgenomen.
Doelstelling van dit project is vast te stellen of de indeling van adressen naar woonplaats in het
postcodebestand van TNT Post dezelfde is als de indeling van adressen naar woonplaats in de
gemeentelijke administratie. Voorts moeten eventuele verschillen worden opgelost. Hierbij wordt 1 januari
2006 gehanteerd als meetmoment voor de vaststelling van de nulsituatie. Het oplossen van verschillen in
schrijfwijze van straatnamen en nummertoekenning op adresniveau (van de bij TNT Post bekende
adressen) maakt geen deel uit van dit project, maar overzichten van deze verschillen zijn wel een
‘bijproduct’ van het project. Buiten de scope van het project vallen ook wensen van gemeenten om
bestaande woonplaatsen (waarover geen verschil van mening bestaat met TNT Post) van een andere
naam te voorzien dan wel adressen (waarover geen verschil van mening bestaat met TNT Post) onder een
andere woonplaats onder te brengen. Dit soort aanpassingen vallen onder de voorwaarden van het in het
vorige hoofdstuk beschreven convenant. Het gaat in dit project nadrukkelijk om het vaststellen van een
uniforme nulsituatie.
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3.2

Hoofdlijnen van het proces

3.2.1

Verzamelen gegevens en uitvoeren gegevensvergelijking (verschillenlijst)

In het project neemt VROM het initiatief om de gemeenten te benaderen en daarbij de voor deze
vaststelling benodigde informatie te verzamelen. Het gaat hierbij zowel om woonplaatsbesluiten als om
adressenbestanden die zijn benodigd voor een vergelijking met de bij TNT Post bekende adres woonplaatscombinaties. De opbouw van het gevraagde adressenbestand is beschreven in bijlage 4. Ook
TNT Post levert voor elke gemeente de benodigde bestanden. Het gaat dan per gemeente om een lijst met
alle adressen: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats. Deze bestanden worden alleen gebruikt
in het kader van dit project. VROM analyseert de verschillen tussen de adressen van TNT Post en de
gemeente en maakt een “verschillenlijst” in de vorm van een Excel-spreadsheet waarin een vijftal
tabbladen is opgenomen. Deze tabbladen geven de resultaten van vijf verschillende vergelijkingen:
Tabblad Q0: Woonplaatsen
Twee kolommen waarin de woonplaatsen worden weergegeven zoals die door TNT Post
respectievelijk gemeente gebruikt worden. Het feit dat TNT Post gebruikt maakt van hoofdletters
wordt niet meegerekend als verschil. Ook een toevoeging van de provincie door TNT Post wordt niet
als een verschil aangemerkt.
woonplaatsnaam-TPG

woonplaatsnaam-gemeente

Tabblad Q1: Woonplaatsverschillen
Dit is de essentie van het woonplaatsonderzoek. Adressen van TNT Post en gemeente zijn per
adres vergeleken op woonplaats (er is gekoppeld op postcode, huisnummer, toevoeging).
Als TNT Post en gemeente een adres met verschillende woonplaats-naam hebben, is het
betreffende adres opgenomen in dit tabblad.
Gemeente
naam

Gemeente
postcode

Gemeente
straatnaam

Gemeente
huisnummer

Gemeente
woonplaats

TPG
postcode

TPG
huisnr.

TPG
woonplaats

Tabblad Q2: Straatnaamverschillen
Dit overzicht is een bijproduct waarmee gemeenten een indicatie krijgen van mogelijke onjuistheden
in straatnamen. Adressen worden gekoppeld op postcode en er wordt vergeleken op straatnaam.
Als deze straatnamen verschillend zijn, wordt de straatnaam opgenomen in dit tabblad.
Gemeente
naam

Gemeente
woonplaats

Postcode

Gemeente
straatnaam

TPG
straatnaam

Straatnamen die wel in het bestand van TNT Post voorkomen, maar niet in het bestand van de
gemeente - of andersom -, komen niet voor in dit tabblad. Deze verschillen leiden echter tot
verschillen op adresniveau, die terug te vinden zijn in tabblad Q3 & Q4. Omdat in de bestanden van
TNT Post geen diakritische tekens zijn opgenomen, zal het voorkomen van diakritische tekens in
straatnamen van gemeenten altijd leiden tot verschillen. Bij de analyse kunnen deze verschillen als
“niet-relevant” terzijde worden gelegd. Omdat is gekoppeld op postcode kan een straatnaamverschil
meerdere keren voorkomen in de rapportage.
Tabblad Q3: TNT Post-adressen
Dit overzicht is een bijproduct waarmee gemeenten een indicatie krijgen van mogelijke onjuistheden
in adressen. Er wordt gekoppeld op postcode, huisnummer, toevoeging. Adressen, die wel
voorkomen in het bestand van TNT Post, maar niet in het bestand van de gemeente worden
opgenomen in dit tabblad.
Naam
gemeente
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Tabblad Q4: Gemeente-adressen
Dit overzicht is een bijproduct waarmee gemeenten een indicatie krijgen van mogelijke onjuistheden
in adressen. Er wordt gekoppeld op postcode, huisnummer, toevoeging. Adressen, die wel
voorkomen in het bestand van de gemeente, maar niet in het bestand van TNT Post worden
opgenomen in dit tabblad.
Gemeente
naam

Straatnaam

Huisnummer

Letter

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Gemeenten zal ook gevraagd worden een file te leveren met openbare ruimten zonder adressen.
Deze zullen handmatig vergeleken worden met de gegevens van TNT Post.

3.2.2

Analyse van de verschillen (oorzakenrapportage)

Van gemeenten wordt gevraagd per geconstateerd verschil in een ‘oorzakenrapportage’ de waarschijnlijke
oorzaak aan te geven. Daarbij zijn in eerste instantie vooral de verschillen in woonplaats van belang. De
communicatie met TNT Post over de bestandvergelijking en de verschillenlijst en de oorzakenrapportage
loopt via de BAG-projectorganisatie. Voor de verschillende hiervoor genoemde tabbladen dient in de
oorzakenrapportage het volgende te worden beschreven:
Tabblad Q0: Woonplaatsen
Mochten er in dit tabblad verschillen bestaan tussen de woonplaatsnamen (dit kan een verschil in
schrijfwijze zijn en/of in aantallen) dan dient de gemeente aan te geven wat naar de mening van de
gemeente de werkelijke situatie is. Het is belangrijk er op te letten dat de informatie betreffende dit tabblad
identiek is aan het woonplaatsenbesluit.
Mening
In deze kolom noteert de
gemeente wat volgens haar de
oorzaak is van het
geconstateerde verschil tussen
de gemeente en TNT Post. De
werkelijke situatie wordt hierin
vastgelegd.

Actie
Naar aanleiding van
geconstateerde verschillen
noteert de gemeente de
werkelijke situatie in haar
gemeente. Dit dient
ondersteund te worden door
een brondocument. Als actie
geldt vaak dat er gezocht moet
1* Provincie toevoeging die TNT worden naar besluiten,
Post aan woonplaatsen geeft is afspraken, formele en
geen werkelijk verschil en hoeft authentieke stukken, brieven uit
door de gemeente niet te
het verleden waarin de
worden opgenomen als een
afspraken en communicatie
verschil.
tussen gemeente en TNT Post
2* Verschillen voorkomend uit
is vastgelegd.
diakritische tekens zijn geen
werkelijke verschillen.
Naar aanleiding van het
3* Leestekens zoals spaties, ‘-‘
geconstateerde verschil wordt
en ‘/’ zijn verschillen die wel
de huidige/nieuwe situatie, op
benoemd moeten worden.
landelijk niveau op initiatief van
de gemeente in overleg met
Let op: bij geconstateerde
TNT Post vastgelegd
verschillen waarin TNT Post de (woonplaatsbesluit opstellen of
juiste schrijfwijze/woonplaats
aanpassen).
hanteert dient de gemeente haar
administratie zelf op orde te
Zie ook bijlage 1 en 2.
brengen.
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Tabblad Q1: Woonplaatsenverschillen
Van de verschillen die in dit tabblad staan moet worden vastgesteld in welke woonplaats de adressen
liggen. Afhankelijk van de aard van de verschillen wordt er indien nodig een overleg georganiseerd met
derden (met TNT Post gaat de gemeente op landelijk niveau in overleg, niet met de lokale
contactpersoon).
Officiële Woonplaats
In deze kolom wordt de
werkelijke situatie/woonplaats
genoteerd. Bij een
geconstateerd verschil moet er
onderzoek worden gedaan naar
de formele/authentieke situatie
zoals eerder is vastgelegd
binnen de gemeente en
gecommuniceerd is naar TNT
Post. Ook hier zijn de
verschillen die ontstaan door
toevoeging van een
provinciecode door TNT Post
geen werkelijk verschil.

Actie
Naar aanleiding van
geconstateerde verschillen
noteert de gemeente de
werkelijke situatie in haar
gemeente. Dit dient
ondersteund te worden door
een brondocument.

Let op: verschillen in (de
schrijfwijze van) woonplaatsen
die reeds geconstateerd zijn in
tabblad Q0 hoeven in dit
tabblad niet nogmaals benoemd
te worden.

Een verschil dat ontstaan is
door een fout in het
adressenbestand van de
gemeente kan door de
gemeente zelf worden hersteld.
In deze kolom kan men hiervan
een notitie maken.

Termijn
Hier kan de gemeente
aangeven of men reeds
afspraken heeft gemaakt of wil
gaan maken voor een
overleg/actie.

Een verschil dat ontstaan is
doordat TNT Post niet over de
juiste data beschikt dient op
landelijk niveau op initiatief van
de gemeente met TNT Post te
worden overlegd en opgelost.

Zie ook bijlage 1 en 2.
Bij geconstateerde verschillen in tabblad Q0 en Q1 dient de gemeente in overleg te gaan met TNT Post.
Zoals hierboven reeds aangegeven gebeurt dit op landelijk niveau. De gemeente kan hiervoor schriftelijk
(in verband met een goede organisatie van de werkzaamheden) een verzoek om overleg indienen bij TNT
Post:
TNT Post
ICT Productie (AA1405)
t.a.v. dhr. A Giesselbach en H. Bakker
Postbus 30250
2500 GG ’s-Gravenhage
Bij dit verzoek worden ook eventuele stukken gevoegd die het standpunt van de gemeente over eventuele
afwijkingen onderbouwen (zoals kopieën van besluiten en correspondentie met TNT Post). TNT post zal
na bestudering van de stukken zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente voor het maken
van een afspraak.
Indien er geen verschillen op de tabbladen Q0 en Q1 zijn geconstateerd behoeft de gemeente geen actie
te ondernemen. De BAG-projectorganisatie vraagt in dat geval bij TNT Post na of deze het eens is met de
constatering dat er geen verschillen van inzicht bestaan (soms blijken er nog andere
afstemmingsvraagstukken met gemeenten te spelen). Vervolgens zal de BAG-projectorganisatie de
gemeente verzoeken een concept woonplaatsbesluit voor te bereiden.
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Tabblad Q2: Straatnaamverschillen
Voor de straatnamen in dit tabblad hoeft geen oorzaak te worden gegeven indien de door de gemeente
aangedragen schrijfwijze de juiste is. Indien TNT Post de juiste schrijfwijze hanteert dan dient dit achteraan
op de regel te worden aangegeven.
Officiële Straatnaam
Hier wordt de officiële
straatnaam vermeld zoals
formeel in de gemeente is
vastgelegd in brondocumenten.
Leidend is het
straatnamenbesluit van de
gemeente.

Actie
Naar aanleiding van
geconstateerde verschillen
noteert de gemeente de
werkelijke situatie in haar
gemeente. Dit dient
ondersteund te worden door
een brondocument.

1* Verschillen in spaties, ‘-‘, ‘/’,
etc. zijn werkelijke verschillen
en dienen onderzocht te
worden.
2* Verschillen die ontstaan zijn
door diakritische tekens zijn
geen werkelijke verschillen.
3* In deze kolom noteert de
gemeente de volledige
straatnaam en niet de
afgekorte straatnamen zoals
voortkomende uit de BOCOnorm of andere
inkortingsregels.

Bij verschillen die ontstaan zijn
doordat TNT Post niet over de
juiste data beschikt dient
landelijk niveau op initiatief van
de gemeente met TNT Post te
worden overlegd en opgelost.

Termijn
In deze kolom kan de
gemeente aangeven of men
reeds afspraken heeft gemaakt
of wil gaan maken voor een
overleg/actie.

Een verschil dat ontstaan is
door een fout in het
adressenbestand van de
gemeente kan door de
gemeente zelf worden hersteld.
In deze kolom kan men hier
een notitie van maken.
Zie ook bijlage 1 en 2.

Het doorgeven van deze verschillen hoeft niet noodzakelijk in de eerste versie van de oorzakenrapportage
plaats te vinden. Indien de gemeente daarvoor kiest dan dient een dergelijke rapportage later plaats te
vinden in combinatie met een rapportage over de verschillen in de tabbladen Q3 en Q4.
Tabblad Q3 & Q4
Het zal niet altijd mogelijk zijn de oorzaken van de verschillen "op adresniveau" te achterhalen. Bovendien
heeft een dergelijke vergelijking ook alleen zin als er daadwerkelijk iets met de uitkomsten wordt gedaan.
Gemeenten worden in eerste instantie dan ook verzocht de verschillen in tabblad Q2, Q3 en Q4 globaal
langs te lopen en op basis daarvan na te gaan in hoeverre er structurele onjuistheden uit de vergelijking
lijken te komen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen duiden op het gebruik van een onjuist adressenbestand of
kunnen betekenen dat grote hoeveelheden mutaties niet juist door de gemeente of TNT Post zijn verwerkt.
Aan gemeenten wordt verzocht in ieder geval eventuele verschillen die hieruit voortvloeien globaal in de
oorzakenrapportage te benoemen. Dit soort geconstateerde verschillen (bijvoorbeeld verschillen in
schrijfwijze, nummeraanduidingen of toevoegingen) kan als signalering worden gebruikt voor het
implementatietraject van de Basis Registratie Adressen en wel in het bijzonder bij het opbouwen van een
kwalitatief beter referentiebestand.
Op langere termijn kan de gemeente de oorzakenrapportage voor de verschillende gevallen specifieker inen aanvullen. Deze complete rapportage kan dan (eventueel in combinatie met de terugkoppeling op
tabblad Q2) fungeren als terugkoppeling richting TNT Post. Hierdoor wordt TNT Post geïnformeerd over de
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mate waarin verschillen worden veroorzaakt door onjuistheden aan de kant van de gemeente en door
onjuistheden aan de kant van TNT Post.
Oorzaak reden verschil
Binnen tabblad Q3 en Q4 wordt
gezocht naar de oorzaken van
de geconstateerde verschillen.

Actie
Hierin worden de acties vanuit
de gemeente vermeld en gaat
men op zoek naar
ondersteunende
In deze kolom kan de gemeente brondocumenten.
aangeven wat de werkelijke
situatie is. Aangeven of het een Tabblad Q3 vermeldt adressen
officieel/authentiek adres is
die bekend zijn bij TNT Post
ja/nee, inclusief een
maar niet bij de gemeente. Als
oorzaakvermelding (en
het adres dat TNT Post
eventueel voorzien van datum), aandraagt wel een officieel
adres is maar ontbreekt in het
zoals bijvoorbeeld:
adressenbestand van de
• gesloopt
gemeente, dan dient de
• woning gesplitst
gemeente deze op te nemen in
• postcode onjuist
haar adressenbestand.
• geen officieel adres
• etc.
In tabblad Q4 staan de
adressen die niet bekend zijn
bij TNT Post. Belangrijk voor de
gemeente is om nog eens te
kijken of er sprake is van een
werkelijk adres (dus geen WOZ
adressen).

Termijn
In deze kolom kan de
gemeente aangeven of men
reeds afspraken heeft gemaakt
of wil gaan maken voor een
overleg/actie.

Zie ook bijlage 1 en 2.
Indien de gemeente van mening is dat de opschoning van de adressenregistratie eenmalig dient te leiden
tot het doorvoeren van correcties aan de zijde van TNT Post (omdat bijvoorbeeld gesloopte adressen in
het bestand van TNT Post niet zijn afgevoerd), dan kunnen gemeenten hiervoor formeel een schriftelijk
verzoek indienen. Dit verzoek dient te worden gericht aan:
TNT Post
ICT Productie (AA1405)
t.a.v. dhr. A Giesselbach en H. Bakker
Postbus 30250
2500 GG ’s-Gravenhage
Het verzoek dient te bestaan uit een tabel van adressen die uit het bestand van TNT Post kunnen worden
afgevoerd en een tabel van adressen die in het bestand van TNT Post dienen te worden opgenomen.
Deze overzichten dienen bij voorkeur de in bijlage 5 beschreven vorm te hebben.
In de brief dient ook een gemeentelijk contactpersoon te worden vermeld. Gemeenten wordt verzocht
dergelijke uit de adressenvergelijking voortvloeiende correcties nadrukkelijk dus NIET via de regiokantoren
van TNT Post te regelen. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe reguliere mutaties (zie hoofdstuk 5).
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3.2.3

Het vervolgtraject

Afhankelijk van de aard van de verschillen wordt er indien nodig een overleg georganiseerd, waar partijen
(gemeente en TNT Post) gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen. Hierbij is het raadzaam een
goede afweging van alle belangen te maken. Naast TNT Post kan hierbij ook worden gedacht aan de
veiligheidsdiensten: politie en brandweer. De veiligheidsdiensten hanteren een eigen woonplaatsentabel,
waarover mogelijk ook afspraken met de gemeente zijn gemaakt. Het verdient aanbeveling voor het
vaststellen van de woonplaatsen overleg te voeren met de plaatselijke veiligheidsdiensten. De gemeente is
uiteindelijk verantwoordelijk voor het totstandkomen van een concept woonplaatsbesluit. De feitelijke
besluitvorming over het concept-woonplaatsbesluit door de gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders maakt geen onderdeel uit van het traject woonplaatsen zoals dat vanuit het
project BAG wordt gefaciliteerd.
Op het moment dat de gemeente en TNT Post tot overeenstemming zijn gekomen (indien er verschillen
optraden in woonplaatsbenamingen en/of begrenzingen) of er geen verschillen zijn opgetreden, zal TNT
Post per email aan de BAG-projectorganisatie doorgeven dat er geen verschillen (meer) bestaan tussen
de woonplaatsgegevens van de gemeente en TNT Post. De BAG-projectorganisatie zal de gemeente dan
verzoeken een concept woonplaatsbesluit op te stellen. Dit laatste zal de projectorganisatie ook doen
indien er na herhaaldelijk overleg geen overeenstemming komt tussen de gemeente en TNT Post. De
gemeenten leggen het concept-woonplaatsbesluit voor een informele toetsing op BAG-conformiteit voor
aan de projectorganisatie VROM. Hierna zenden de gemeenten het concept besluit (ingevolge het
convenant) voor formeel advies aan TNT Post:
TNT Post
ICT Productie (AA1405)
t.a.v. dhr. A Giesselbach en H. Bakker
Postbus 30250
2500 GG ’s-Gravenhage
Deze zal zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie geven aan de desbetreffende gemeente en de BAGprojectorganisatie hiervan op de hoogte stellen.
Op dat moment zal door de BAG-projectorganisatie aan de betreffende gemeente een zogenaamde
woonplaatscode worden uitgereikt. De aan de woonplaatsen toe te kennen nummers zijn betekenisloos
(en hebben dus geen relatie met de postcode). Dit betekent dat er geen bijzondere eisen worden gesteld
aan de wijze van toekennen van nummers. In verband met het voorkomen van eventuele knelpunten in
informatiesystemen (als gevolg van de aanwezigheid van voorloopnullen) is de eerste woonplaatscode die
wordt toegekend de waarde “1000”. In de initiële fase van de woonplaatsentabel worden de uitgegeven
waarden en de daarbij behorende gemeentenaam, gemeentecode (volgens GBA tabel 33),
woonplaatsnaam en voortgangsstatus van het woonplaatsbesluit door de BAG-projectorganisatie in een
overzicht opgenomen:
Woonplaatscode

Woonplaatsnaam

Gemeentenaam

Gemeentecode

Status

1000

Dorpje

Wijzijngroot

9999

Gemeenteraad

1001

Durpke

Wijzijnklein

9901

Vastgesteld

De toegekende nummers worden aan de betreffende gemeente doorgegeven, zodat die gemeente de
nummers kan gebruiken bij het opbouwen van de Basisregistratie adressen. Daarbij wordt nadrukkelijk
aangegeven dat de nummers worden toegekend in het kader van de opbouw van de registratie en dat voor
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wijzigingen in de gegevens van woonplaatsen de regels van de beheerfase zullen gelden. Belangrijkste
verschil daarbij is dat pas nummers worden toegekend op het moment dat de woonplaatsbesluiten door de
gemeenteraad zijn genomen. Nadat de betreffende gemeente is aangesloten op de landelijke voorziening,
komen de gegevens over de woonplaatsen (middels de reguliere levering van gegevens van de gemeente
aan de landelijke voorziening) ook in de landelijke voorziening terecht. Vanuit de landelijke voorziening kan
dan ook eventueel een overzicht worden gecreëerd van alle reeds formeel in de Basisregistratie Adressen
opgenomen woonplaatsen.
Tenslotte wordt aan gemeenten gevraagd door te geven of de gemeenteraad heeft ingestemd met het
concept raadsbesluit. Indien dit het geval is dan wordt dit in het overzicht vermeld en zijn de
werkzaamheden vanuit de projectorganisatie ten aanzien van die gemeente afgerond. Indien dit niet het
geval is, dan zal met de gemeente contact moeten worden gezocht over de eventuele gevolgen van het
besluit van de gemeenteraad. Daarbij is met name aan de orde de vraag in hoeverre de toegekende
woonplaatscode gebruikt kan worden, eventuele wijzigingen in naamgeving en de afstemming die
daarover met TNT Post heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kunnen de
werkzaamheden vanuit de projectorganisatie ten aanzien van die gemeente worden afgerond, dan wel
wordt een van de eerdere stappen opnieuw doorlopen.
In bijlage 1 is een aantal stroomschema’s opgenomen, waarin de totale hiervoor beschreven aanpak is
vastgelegd. De afstemming met TNT Post is in die stroomschema’s opgenomen.

3.3

Rol van het Ministerie van VROM

Vanuit het ministerie van VROM is de BAG-projectorganisatie betrokken bij dit traject. De rol van de
projectorganisatie is de volgende:
•

•
•

De BAG-projectorganisatie toetst of de woonplaatsenbesluiten voldoen aan de gestelde eisen. Onder
andere wordt getoetst of een besluit duidelijk maakt dat het volledig grondgebied benoemd is. Daarbij
wordt in dit stadium niet gecontroleerd of de buitengrenzen van de gemeente correct zijn en dus
naadloos aansluiten op de grenzen van de buurgemeenten. Deze buitengrenzen moeten
overeenkomen met de grenzen zoals die bij het Kadaster geregistreerd staan. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente er zorg voor te dragen dat dit juist is. In een later stadium zal
dit wel gecontroleerd worden. Geconstateerde onjuistheden zullen dan door de gemeente alsnog
gecorrigeerd moeten worden. Het verdient daarom aanbeveling deze controle zelf reeds goed uit te
voeren!
De BAG-projectorganisatie coördineert de contacten met TNT Post en is verantwoordelijk voor het
opstellen van de woonplaatstabel van alle formeel vastgestelde woonplaatsen.
De BAG-projectorganisatie coördineert de contacten tussen TNT Post en gemeenten die gericht zijn
op het oplossen van geconstateerde verschillen in woonplaatsen.

De BAG-projectorganisatie is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk oplossen van deze verschillen.
Dat is en blijft een zaak tussen TNT Post en de betreffende gemeenten. De BAG-projectorganisatie gaat
zich niet bezig houden met het oplossen van verschillen in namen van bijvoorbeeld openbare ruimten en
nummeraanduidingen.
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4

Hulpmiddelen bij het bepalen van
woonplaatsgrenzen

In die gevallen waar in het verleden niet de exacte woonplaatsbegrenzingen zijn vastgesteld en in die
gevallen waarin alleen de woonkernen van een woonplaatsnaam zijn voorzien (waardoor het grondgebied
van de gemeente niet geheel is bedekt met woonplaatsen), zullen alsnog de precieze begrenzingen van
woonplaatsen moeten worden vastgelegd. Bij het bepalen van deze begrenzingen kunnen de
begrenzingen van een aantal andere gebieden als hulpmiddel fungeren om tot een weloverwogen
woonplaatsafbakening te komen. Een en ander wordt hieronder kort toegelicht.
Gemeentegrenzen
Een eerste hulpmiddel vormen de buitengrenzen van de gemeente. Deze grenzen liggen vast. Voor
wijzigingen in gemeentegrenzen bestaan strikte procedures die uitmonden in een publicatie in de
Staatscourant. Het Kadaster beschikt over deze gemeentegrenzen in digitale vorm.

Voorbeeld

Gemeentegrens

Kadastrale gemeentegrenzen
Kadastrale aanduidingen zijn opgebouwd uit een kadastrale gemeente, een sectie en een perceelnummer.
Binnen één gemeente kunnen meer kadastrale gemeenten voorkomen. Dit is het gevolg van onder meer
gemeentelijke herindelingen. Hierdoor zullen de grenzen van kadastrale gemeenten veelal voor de hand
liggende woonplaatsgrenzen zijn.
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Voorbeeld

Kadastrale
gemeentegrens

Hierbij geldt als beperking dat de kadastrale gemeentegrenzen niet altijd meer goed te herleiden zijn. Na
bijvoorbeeld een ruilverkaveling kan het zijn dat alle percelen die eerst in één kadastrale gemeente vielen,
worden ondergebracht in een andere kadastrale gemeente. De oude indeling is in die gevallen niet meer
goed te herleiden.
Adressen
Aan de hand van de woonplaatsen die worden gebruikt bij adressering kan een beeld worden verkregen
van het globale verloop van woonplaatsbegrenzingen. Dit kan het eenvoudigste in beeld worden gebracht
door alle adressen op een kaart weer te gegeven. Veel gemeenten beschikken over coördinaten van hetzij
verblijfsobjecten, hetzij (nog) de adressen (bijvoorbeeld in de vorm van een huisnummerkaart). Indien
gemeenten hierover niet de beschikking hebben, kan worden overwogen gebruik te maken van het
bestand Adrescoördinaten Nederland (ACN). Dit is een door het Kadaster opgebouwd digitaal bestand
waarin voor alle bestaande “gebouwen met een adres” een x-coördinaat en y-coördinaat is opgenomen
(op basis van gegevens van TNT Post). Door met een van deze bestanden een kaart te maken met
punten, die gekleurd zijn op basis van woonplaats, ontstaan puntenwolken van verschillende kleuren.
Hierdoor zijn de globale contouren van woonplaatsen zichtbaar. De grenzen tussen de puntenwolken (en
dus de woonplaatsen) zijn dus niet scherp: de grenzen lopen “ergens” tussen de punten door. Het beeld
kan enigszins vertroebeld worden door mogelijk verkeerde woonplaatsaanduidingen. Deze punten moeten
na definitieve vaststelling van de woonplaatsgrenzen dan gecorrigeerd worden. Door een interpolatie
tussen de verschillende puntenwolken in combinatie met een of meerdere van de andere hulpmiddelen
kunnen uiteindelijk exacte woonplaatsbegrenzingen geconstrueerd worden.

Voorbeeld

Kadastrale
gemeentegrens
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Deze methode kan overigens ook worden gebruikt om eventuele verschillen tussen bij adressen
behorende woonplaatsen in de bestanden van de gemeente te vergelijken met de bij adressen behorende
woonplaatsen in de bestanden van TNT Post. Hiertoe dienen de adressen van TNT Post te worden
gekoppeld aan coördinaten.
Historische gemeentegrenzen
Historische gemeentegrenzen, die dateren van vóór gemeentelijke herindelingen, zijn veelal
tegenwoordige woonplaatsgrenzen. Hieraan liggen veelal formele besluiten ten grondslag die gepubliceerd
zijn in de Staatscourant. Deze besluiten zijn in veel gevallen ook nog terug te vinden in gemeentelijke
archieven. Dit zullen veelal voor de hand liggende woonplaatsgrenzen zijn.
Kadastrale sectie gebieden
Kadastrale aanduidingen zijn opgebouwd uit een kadastrale gemeente, een sectie en een perceelnummer.
Bij gemeentelijke herindelingen hebben deze kadastrale aanduidingen voorheen soms een nieuwe
aanduiding gekregen. In sommige gevallen heeft een “oude” gemeente bij een herindeling in zijn geheel
eenzelfde sectie-aanduiding gekregen (bijvoorbeeld de letter “Z”). Als dat het geval is, kan aan de hand
van deze sectie-aanduiding relatief eenvoudig de begrenzing van deze voormalige gemeente vastgesteld
worden. Het beeld kan enigszins vertroebeld worden door wijzigingen, die dateren van na de herindeling,
waarbij deze sectie-aanduiding mogelijk niet meer gehanteerd is.
Natuurlijke grenzen
Op sommige plaatsen zijn die grenzen die voortkomen uit het gebruiken van de hierboven genoemde
hulpmiddelen betrouwbaar en praktisch. Op andere plaatsen kan het minder eenduidig zijn. Het kan dan
nuttig zijn te kijken naar oude markegrenzen of landschappelijke kenmerken. Markegrenzen zijn oude
grenzen, die in veel gevallen de basis hebben gevormd voor de grenzen van gemeenten en woonplaatsen.
Deze markegrenzen zijn veelal te vinden op oude kadastrale kaarten. Daarnaast zijn ook landschappelijke
kenmerken, zoals bosranden en oude paden, soms gehanteerd als begrenzing. Deze kunnen in het terrein
nog herkenbaar zijn. Oude topografische of historische atlassen kunnen hierbij soms behulpzaam zijn (tot
zelfs de kadastrale atlas van 1832).
Komgrenzen in het kader van de wegenwet
Ingevolge de wegenwet zijn de grenzen van de bebouwde kom vastgelegd. Waar twee kernen elkaar
raken valt de grens van de woonplaatsen vaak samen met de grens van de bebouwde kom. In die
gevallen kan gebruik gemaakt worden van de grenzen die in het kader van de wegenwet zijn vastgesteld.
Omdat komgrenzen in het kader van een andere doelstelling zijn vastgelegd, zijn deze grenzen nooit
zonder meer één op één te gebruiken.
Voorbeeld

Begrenzingen
wegenwet
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Nieuwe topografische grenzen
De begrenzingen die ontstaan uit het gebruiken van de hierboven genoemde hulpmiddelen kan op
sommige plaatsen tot onlogische en mogelijk ongewenste indelingen leiden. Dit kan onder meer het gevolg
zijn van nieuwe infrastructuur (zoals autosnelwegen of waterwegen). Voor het definitief vaststellen van
woonplaatsgrenzen is het raadzaam eventuele ongewenste begrenzingen aan te passen.

Voorbeeld

Autosnelweg

Woonplaatsgrens

Woningen

Verwachte ontwikkelingen
Voor de definitieve vaststelling van woonplaatsgrenzen dient tenslotte ook rekening gehouden te worden
met nieuwe concrete ontwikkelingen, zoals verwachte nieuwbouwwijken, wegen en spoorlijnen.
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5

5.1

Overige aandachtspunten

Woonplaatsen in meer gemeenten

Er zijn een aantal voorbeelden bekend van aansluitende woonplaatsen die zijn gelegen binnen twee
gemeenten. Volgens TNT Post betreft dit de volgende gevallen (stand van zaken 1 januari 2007):

Nr.

WoonplaatsWijkCode

Woonplaats

Gemeente

1

1480, 1481
1482

Purmer
Purmer

Edam-Volendam
Waterland

2

1680 t/m 1684
1685, 1686

Zwaagdijk
Zwaagdijk

Wervershoof
Medemblik

3

1830, 1831
1832

Koedijk
Koedijk

Alkmaar
Langedijk

4

3790, 3791
3792

Achterveld
Achterveld

Leusden
Barneveld

5

4480, 4481
4482

Kloetinge
Kloetinge

Goes
Kapelle

6

4520, 4521
4522

Biervliet
Biervliet

Terneuzen
Sluis

7

6570, 6571
6572

Berg en Dal
Berg en Dal

Groesbeek
Ubbergen

8

7350, 7351
7352

Hoenderloo
Hoenderloo

Apeldoorn
Ede

9

7380, 7381
7382

Klarenbeek
Klarenbeek

Apeldoorn
Voorst

10

7560, 7561
7562

Deurningen
Deurningen

Dinkelland
Oldenzaal

11

8290, 8291, 8294
8293

Mastenbroek
Mastenbroek

Zwartewaterland
Kampen

12

9630, 9631
9632

Borgercompagnie
Borgercompagnie

Veendam
Menterwolde

13

9660, 9661
9662

Alteveer Gn
Alteveer Gn

Stadskanaal
Pekela
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Veelal is dit het gevolg van gemeentelijke herindelingen. In het kader van de Basis Registratie Adressen
dienen beide woonplaatsen met dezelfde naam dan afzonderlijk van elkaar te worden benoemd (de ene
woonplaats door de ene gemeente en de andere woonplaats door de andere gemeente). Het is daarbij
uiteraard wenselijk overleg te voeren over een zo logisch mogelijke aansluiting van beide woonplaatsen.
Beide woonplaatsen krijgen in het kader van de Basis Registratie Adressen ook een eigen unieke
identificatiecode.

5.2

Reguliere mutaties in adressen, straatnamen en woonplaatsen

Het doorgeven van reguliere mutaties in adressen en straatnamen verloopt via de regiokantoren van TNT
Post. Gemeenten onderhouden hiervoor veelal contacten met bepaalde contactpersonen. Het ministerie
van VROM zal samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en TNT Post nog nader overleg
voeren over de wijze waarop het aanleveren van mutaties in de toekomst verder kan worden
geüniformeerd en geharmoniseerd.
Op wijzigingen van woonplaatsnamen en woonplaatsgrenzen waarbij sprake is van een nieuwe situatie (en
die dus geen relatie hebben met het opbouwen van een uniform nulbestand) gelden de reguliere afspraken
van het convenant. Dergelijke verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend:
TNT Post
ICT Productie (AA1405)
t.a.v. dhr. A Giesselbach en H. Bakker
Postbus 30250
2500 GG ’s-Gravenhage
Gemeenten wordt verzocht te vermelden dat het een nieuwe situatie betreft. Tenzij er sprake is van
gemeentelijke herindeling of toekomstvaste grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, dienen gemeenten er
bovendien rekening mee te houden dat aan dit soort wijzigingen (mits TNT Post daaraan haar
medewerking wenst te verlenen) kosten verbonden kunnen zijn.

Ministerie van VROM

Verdiepingsdocument Woonplaatsen (maart 2007)

Pagina 24/38

Bijlage 1: Stroomschema’s woonplaatsen

De onderstaande stroomschema’s 1 tot en met 4 beschrijven de stappen die worden genomen om binnen
het woonplaatsenproject te komen tot vaststelling van de woonplaatsen op 1 januari 2006. Het
procesverloop bij reguliere mutaties is afzonderlijk beschreven.

1

BAG-projectteam vraagt
woonplaatsenbesluit op bij
gemeente

Gemeente heeft
woonplaatsenbesluit

nee

Vervolg bij: Gemeente heeft
geen woonplaatsenbesluit (2)

ja

Woonplaatsenbeslui
t voldoet aan eisen
VROM

nee

ja
Adressenvergelijking
(zie uitwerking elders (3))

Discrepanties met
TNT Post op
woonplaatsniveau

ja

Opheffen discrepanties met
TNT Post
(zie uitwerking elders (4))

nee
Gemeente stuurt definitief
besluit naar VROM en TNT
Post

Ministerie van VROM

Verdiepingsdocument Woonplaatsen (maart 2007)

VROM kent woonplaatsidentificatienummers toe

Pagina 25/38

2

Gemeente heeft geen
woonplaatsenbesluit

Adressenvergelijking
(zie uitwerking elders (3))

Discrepanties met
TNT Post op
woonplaatsniveau

ja

Opheffen discrepanties met
TNT Post
(zie uitwerking elders (4))

nee
Gemeente stelt concept-besluit op

Gemeente stuurt conceptbesluit naar VROM

VROM verwittigt gemeente

Woonplaatsenbesluit
voldoet aan eisen
VROM

nee

ja

Bezwaren TNT Post
tegen
woonplaatsenbesluit

nee

TNT Post meldt dit aan VROM
en gemeente

ja

Gemeente neemt definitief
woonplaatsenbesluit en stuurt
dit aan TNT Post en meldt dit
aan VROM

TNT Post meldt bezwaren aan
VROM en gemeente

Hernieuwd overleg gemeente
en TNT Post

Gemeente past
besluit aan

Gemeente neemt definitief
woonplaatsenbesluit waarover
geen overeenstemming bestaat
nee
met TNT Post en stuurt dit aan
Naar 2b
TNT Post en meldt dit aan
VROM

VROM kent woonplaatsidentificatienummers toe

ja

VROM neemt het blijvend
bestaan van een verschil op in
het overzicht van blijvende
meningsverschillen (ten
behoeve van toekomstige
analyses)

VROM kent woonplaatsidentificatienummers toe
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3

VROM vraagt adressenbestand op
bij gemeente

Adressenbestand ontvangen van
gemeente

VROM vraagt adressenbestand op
bij TNT Post

Adressenbestand ontvangen van
TNT Post

VROM voert adressenvergelijking
uit

VROM stuurt verschillenrapportage
naar gemeente en TNT Post

Adressenbestand TNT Post wordt
verwijderd

Gemeente analyseert in iedere
geval verschillen op
woonplaatsniveau en stuurt
oorzakenrapportage naar VROM

VROM stuurt oorzakenrapportage
naar TNT Post

Gemeente lost waar mogelijk
verschillen op woonplaatsniveau op

Terug naar bronproces
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4

Er bestaan discrepanties tussen
gemeente en TNT Post op
woonplaatsniveau

Verder bij ‘Gemeente stelt
concept besluit op’ (2)

Gemeente neemt initiatief voor
overleg tussen gemeente en
TNT Post

ja

Gemeente en TNT
Post worden het
eens

ja

nee

(Nieuw)
Woonplaatsenbesluit
nodig

nee
Terug naar bronproces (1 of 2)

Bemiddelende rol
VROM lijkt zinvol

nee

ja
Overleg gemeente en TNT Post
en VROM

Gemeente en TNT
Post worden het
eens

nee

Discrepanties blijven bestaan

ja
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Reguliere
mutaties

Gemeente is voornemens
woonplaats(en) te wijzigen

Gemeente is voornemens
gecompliceerde hernummering uit
te voeren

Gemeente neemt een besluit tot
het toekennen of intrekken van
nummeraanduidingen

Gemeente informeert TNT Post
‘met bekwame spoed’

TNT Post constateert
problemen met
voornemen

Gemeente informeert TNT Post
‘met bekwame spoed’
nee
TNT Post levert, indien van
toepassing, na uiterlijk vier weken
postcodegegevens aan gemeente

ja

TNT Post geeft ‘met bekwame
spoed’ reactie aan gemeente

Gemeente neemt een besluit tot
benoemen, wijzigen of intrekken
straatnaam

Gemeente voert voornemen
uit

Overleg tussen TNT Post en
gemeente

Gemeente neemt besluit

Gemeente stuurt definitieve
besluit aan TNT Post

TNT Post voert wijzigingen
door in eigen systeem
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Bijlage 2: Hoofdlijnen beslissingstrajecten

Om vast te stellen welke problemen zich voor kunnen doen onderscheiden we een aantal situaties, die
kunnen leiden tot het uitvoeren van één of meer uniforme beslissingstrajecten. Daar waar hierbij wordt
gesproken over een besluit wordt bedoeld een besluit dat volgens het huidige dan wel oude convenant is
afgehandeld.

Eén woonplaats
Situatie 1
• Gemeente en TNT Post onderkennen beide één woonplaats
• Gemeente en TNT Post zijn het eens over de naam van de woonplaats

• → Nulsituatie staat vast
Situatie 2
• Gemeente en TNT Post onderkennen beide één woonplaats
• Gemeente en TNT Post zijn het niet eens over de naam van de woonplaats

• → Beslissingstraject woonplaatsnamen
Situatie 3
• Er is sprake van adressen binnen een gemeente die zijn gerelateerd aan een
woonplaats die niet tot die gemeente behoort

• → Beslissingstraject woonplaatsnamen

Meer woonplaatsen
Situatie 3
• Gemeente en TNT Post zijn het eens over de woonplaatsnamen
• Gemeente onderzoekt verschillen tussen adressen (straat, huisnummer, woonplaats)
tussen gegevens van TNT Post en gemeente
• Er worden geen verschillen geconstateerd tussen de onderzochte adressen

• → Nulsituatie staat vast
Situatie 4
• Gemeente en TNT Post zijn het eens over de woonplaatsnamen
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• Gemeente onderzoekt verschillen tussen adressen (straat, huisnummer, woonplaats)
tussen gegevens van TNT Post en gemeente
• Er worden verschillen geconstateerd tussen de onderzochte adressen

• → Beslissingstraject woonplaatsgrenzen
Situatie 5
• Gemeente en TNT Post zijn het niet eens over de woonplaatsnamen

• → Beslissingstraject woonplaatsnamen
• Gemeente onderzoekt verschillen tussen adressen (straat, huisnummer, woonplaats)
tussen gegevens van TNT Post en gemeente
• Er worden geen andere verschillen geconstateerd tussen de onderzochte adressen dan
de eerder gevonden verschillen in woonplaatsnamen

• → Nulsituatie staat vast
Situatie 6
• Gemeente en TNT Post zijn het niet eens over de woonplaatsnamen

• → Beslissingstraject woonplaatsnamen
• Gemeente onderzoekt verschillen tussen adressen (straat, huisnummer, woonplaats)
tussen gegevens van TNT Post en gemeente
• Naast de eerder gevonden verschillen in woonplaatsnamen worden er tevens
verschillen geconstateerd tussen de onderzochte adressen

• → Beslissingstraject woonplaatsgrenzen

Beslissingstraject woonplaatsnamen
Dit beslissingstraject dient te worden uitgevoerd als er verschil wordt geconstateerd
over de woonplaatsnamen en/of over het aantal woonplaatsen die de gemeente
hanteert en die TNT Post hanteert.

• Gemeente noch TNT kan een besluit laten zien
→ De gemeente neemt een beslissing en TNT Post neemt dat over, waarbij in onderling
overleg afspraken worden gemaakt over verdeling van kosten.
• Alleen de gemeente kan een besluit laten zien
→ TNT Post neemt de gegevens van de gemeente over zonder daarvoor kosten in
rekening te brengen.

• Alleen TNT Post kan een besluit laten zien
→ De gemeente neemt de gegevens van het kopie besluit zoals aangeleverd door
TNT Post over: dit is de nulsituatie. Wil de gemeente hier van afwijken dan gelden
de regels van het convenant.

Ministerie van VROM

Verdiepingsdocument Woonplaatsen (maart 2007)

Pagina 31/38

• Zowel gemeente als TNT Post kan een besluit laten zien

- Het besluit bij TNT Post is recenter
→ De gemeente neemt de gegevens van TNT Post over: dit is de nulsituatie.
Wil de gemeente hier van afwijken dan gelden de regels van het convenant.
- Het besluit bij de gemeente is recenter en de gemeente kan aantonen dat dit is
doorgegeven aan TNT Post
→ TNT Post neemt de gegevens van de gemeente over zonder daarvoor kosten
in rekening te brengen.

Beslissingstraject woonplaatsgrenzen
Dit beslissingstraject dient te worden uitgevoerd als er verschil wordt geconstateerd tussen
de adressen die de gemeente hanteert en de adressen die TNT Post hanteert. De gemeente
onderzoekt verschillen tussen de adressen (straat, huisnummer en woonplaats) die bij de gemeente
gehanteerd worden en de bij TNT Post bekende adressen.
• Gemeente noch TNT kan een besluit laten zien
→ De gemeente en TNT Post dragen beide gegevens aan waaruit de juistheid van de door
hen gehanteerde woonplaatsindeling moet blijken. Partijen proberen in onderling overleg
afspraken te maken over een oplossing (en een eventueel van toepassing zijnde verdeling van kosten).
Daar waar partijen het met elkaar oneens blijven treedt de reguliere procedure van het
convenant in werking.

• Alleen de gemeente kan een besluit laten zien
→ TNT Post neemt de gegevens van de gemeente over zonder daarvoor kosten in rekening
te brengen, indien het besluit conform de procedure in het convenant is afgehandeld.

• Alleen TNT Post kan een besluit laten zien
→ De gemeente neemt de gegevens van TNT Post over: dit is de nulsituatie. Wil de gemeente
hier van afwijken dan gelden de regels van het convenant.
• Zowel gemeente als TNT Post kan een besluit laten zien

- Het besluit bij TNT Post is recenter
→ De gemeente neemt de gegevens van TNT Post over: dit is de nulsituatie.
Wil de gemeente hier van afwijken dan gelden de regels van het convenant.
- Het besluit bij de gemeente is recenter en de gemeente kan aantonen dat dit besluit is
afgehandeld conform de procedure in het convenant.
→ TNT Post neemt de gegevens van de gemeente over zonder daarvoor kosten
in rekening te brengen.
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Bijlage 3: Modelbesluit woonplaatsen

Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen
(woonplaatsbesluit)

De raad (Burgemeester en wethouders) van de gemeente … ( naam );
-

-

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet (en artikel … ( nummer ) van de Verordening
naamgeving en adressering gemeente … ( naam ));
overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te
verdelen in één of meer woonplaatsen;
gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;

besluit
tot vaststelling van de woonplaats(en):
-

… ( woonplaatsnaam )
… ( woonplaatsnaam )
… ( woonplaatsnaam )

met ingang van … ( datum ) overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.
Aldus vastgesteld in de vergadering van … ( datum ).

De burgemeester:
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Toelichting op het model - woonplaatsbesluit

Algemeen
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft
het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen
en gebouwen. In deze wetgeving, die naar verwachting in 2009 van kracht zal worden, wordt aan
gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het
resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel
woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de
adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet
door de gemeente vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.
Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu reeds voor
de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In veel gevallen zijn dat de benamingen van
(voormalige) gemeenten. Daarmee wordt aangesloten op de afspraken die zijn vastgelegd in het
op 11 mei 2006 afgesloten convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het
ministerie van VROM en TNT Post (Stcrt. 2006, nr. 218, blzz. 27-28), waarin is afgesproken in
verband met de binnen Nederland gehanteerde postcodesystematiek terughoudend om te gaan
met het veranderen van de benaming en begrenzing van woonplaatsen.
Inhoud van het woonplaatsbesluit
De bevoegdheid tot het benoemen van woonplaatsen berust bij de raad, tenzij deze is
gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. Men dient in het besluit aan te geven of het een
besluit van de raad dan wel van burgemeester en wethouders betreft, door het maken van een
keuzen tussen de woorden ‘De raad’ en ‘Burgemeester en wethouders’. Ook bij de
ondertekening van het besluit dient met deze keuze rekening te worden gehouden in de vorm
van de keuze tussen de ‘griffier’ dan wel de ‘secretaris’. Indien sprake is van mandaat, wordt het
besluit uiteraard namens het primair bevoegde orgaan ondertekend door degene aan wie de
bevoegdheid is gemandateerd.
Indien in een gemeentelijke verordening nadere regels zijn gegeven voor het nemen van
woonplaatsbesluiten, dan wordt hiernaar in de aanhef van het besluit verwezen. Indien niet zulke
regels gelden, dan dient de verwijzing naar de verordening in de aanhef van het besluit uiteraard
niet te worden opgenomen.
Het woonplaatsbesluit bevat de benaming(en) van de vast te stellen woonplaats(en) en (in een
bij het besluit behorende bijlage) een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke
wijze de in het besluit opgenomen woonplaatsen worden begrensd. In bebouwd gebied betekent
dit dat afbeelding van de woonplaatsbegrenzing op een grootschalige kaart (1:1000 of 1:2000)
mogelijk moet zijn; in landelijk gebied kan eventueel gebruik worden gemaakt van kleinschaliger
kaartmateriaal. In verband met een eenvoudige registratie van de in het besluit opgenomen
gegevens verdient het bovendien aanbeveling om in de situatietekening ook de aan de
woonplaats(en) toegekende unieke identificatiecode(s) op te nemen.
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Het karakter van het woonplaatsbesluit
Of een woonplaatsbesluit een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is, kan
afhankelijk zijn van gemeentelijke regelgeving ten aanzien van naamgeving en nummering (zie
bijvoorbeeld uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1-71999, nr. H01.98.0871, Gst. 1999,7108; van 18-1-2006, nr. 200504345/1 en van 22-9-1989, nr.
R03.86.5253, AB 1990/485). Indien sprake is van een besluit in de zin van die wet, kunnen
procedurele voorschriften gelden en staat voor belanghebbenden op grond van diezelfde wet
bezwaar en beroep open. Van dit laatste moet dan bij het besluit melding worden gemaakt. In het
geval van een woonplaatsbesluit is hiervan in de meeste gevallen geen sprake. Indien geen
specifieke voorschriften gelden en een woonplaatsbesluit op grond van gemeentelijke
regelgeving niet behoeft te worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt in elk geval aanbevolen om burgers de mogelijkheid te bieden op een
(voorgenomen) besluit te reageren – bijvoorbeeld door (delen van) afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht toe te passen – en het besluit te publiceren.

Colofon
Dit model – woonplaatsbesluit (versie 2) is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Bijlage 4: Gemeentelijk adressenbestand

Ten behoeve van de bestandsvergelijking dienen gemeenten een excel-bestand aan te leveren met exact
de volgende kolommen (in de volgorde en met de benamingen zoals in onderstaande tabel worden
genoemd):
Woonplaats Postcode Huisnummer Huisletter Toevoeging Straatnaam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De door VROM gebruikte applicatie voor het uitvoeren van de adresvergelijking leest alleen een
excel-bestand met genoemde opbouw. Andere formaten files worden niet gebruikt.
De filenaam moet zijn: <gemeentenaam>.xls.
Bij het invoeren van de postcode dient erop gelet te worden dat deze bestaat uit een viertal cijfers,
gevolgd door een spatie en een tweetal letters (bijvoorbeeld 1234 AB).
Het adressenbestand dat via het excel-bestand wordt aangeleverd moet zo mogelijk alle officiële
adressen bevatten, dus niet alleen de woonadressen uit de GBA.
Tevens vragen wij de gemeenten een (digitale) lijst toe te zenden van openbare ruimten binnen de
gemeente waaraan zich geen adressen bevinden. Ook deze openbare ruimten moeten worden
voorzien van een woonplaats aanduiding.
Tenslotte vragen wij van de gemeenten op voorhand een toezegging dat de geconstateerde
verschillen serieus worden bekeken en de bevindingen aan ons terug worden gerapporteerd.

Het adressenbestand kan worden gemaild naar basisregistraties@minvrom.nl onder vermelding van het
onderwerp “woonplaatsenonderzoek”.
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Bijlage 5: Mutatieformulier adressen

Mutatieformulier voor adressen
Gemeente
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Emailadres
In de door het ministerie van VROM uitgevoerde adressenvergelijking tussen de adressenbestanden van
onze gemeente en die van TNT Post, is een aantal verschillen zichtbaar geworden. Een aantal van die
verschillen betreft adressen en straatnamen, waarvan ons onderzoek uitwijst dat deze in de TNT Postbestanden niet correct zijn. Middels deze brief informeren we TNT Post over deze verschillen met het
verzoek de voorgestelde correcties te verwerken in het adressenbestand van TNT Post.

Mutaties van straatnamen (voortkomend uit tabblad Q2):
Uit de adressenvergelijking is zichtbaar geworden dat van een aantal straatnamen een onjuiste /
onvolledige naam in het adressenbestand van TNT Post is opgenomen. Wij verzoeken TNT Post de
onderstaande straatnamen over te nemen.
Woonplaats

Officiële straatnaam (volledige straatnaam
volgens het raadsbesluit)

Postcode(s)

Verwijderen van adressen (voorkomend uit tabblad Q3) uit het TNT Post adressenbestand:
In tabblad Q3 komen adressen naar voren die bekend zijn bij TNT Post, maar niet een authentiek adres
zijn zoals uitgegeven door de gemeente. Het verzoek, vanuit de gemeente, is om onderstaande adressen
uit het adressenbestand van TNT Post te verwijderen.
Woonplaats

Ministerie van VROM
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Huisnummer

Letter

Verdiepingsdocument Woonplaatsen (maart 2007)

Toevoeging

Postcode

Toelichting

Pagina 37/38

Opvoeren van adressen (voorkomend uit tabblad Q3) in het TNT Post adressenbestand:
In tabblad Q4 worden authentieke adressen zichtbaar, die zijn uitgegeven door de gemeente, maar niet
voorkomen in het adressenbestand van TNT Post. Het verzoek, vanuit de gemeente, is om onderstaande
adressen op te nemen in het adressenbestand van TNT Post.
Woonplaats

Straatnaam

Huisnummer

Letter

Toevoeging

Postcode

Categorie

Bij de categorisering (kolom categorie) kan gebruik worden gemaakt van de volgende waarden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Woning
Recreatie
Bedrijf
Winkel
Garage
Transformatorhuisje
Overig postadres
Niet postadres
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