Mijn adres verandert,
wat nu?

Dit is de stand van zaken voor 03/10/2018

De verandering van de straatnamen heeft enkele gevolgen. De medewerkers
van de gemeente Lievegem doen er alles aan om de hinder te beperken. Zo
zijn er al enkele zaken uitgeklaard die automatisch kunnen verlopen, of waar u
een actie voor zal moeten ondernemen. Op dit moment zijn er ook nog een
aantal zaken in onderzoek. Elke maand geeft het Agentschap Binnenlands
Bestuur van Vlaanderen ons een update. We geven u die telkens mee.

Wat wordt voor u als particulier in orde
gebracht?
• Rijksregister
Alle adressen in het Rijksregister worden automatisch aangepast. Een
cruciale stap, want veel toepassingen zijn met het Rijksregister verbonden.

• Federale overheidsdienst financiën / kadaster/ Vlaamse Belastingdienst
Alles wat met belastingen, kadastraal inkomen, onroerende voorheffing,
BTW, … te maken heeft, wordt via de data in het Rijksregister bijgewerkt.

Wat wordt voor u als particulier in orde
gebracht?
•
•
•

Kruispuntbank sociale zekerheid (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen,
arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet, kinderbijslag …)
Er is een koppeling met het Rijksregister voorzien.
Reispas en rijbewijs
Deze hoeven niet aangepast te worden en blijven geldig tot uiterste
geldigheidsdatum.
Jacht- en visverlof
Er is een koppeling met het Rijksregister voorzien.

Wat wordt voor u als particulier in orde
gebracht?
• Wapenvergunning
Deze hoeft niet aangepast te worden.

• Omgevingsvergunning
Deze hoeft niet aangepast of herbevestigd te worden.

• Notariële aktes of leningsaktes
Deze hoeven niet aangepast te worden.

Wat wordt voor u als particulier in orde
gebracht?
• Inschrijving voertuig
Door een aanpassing in de wetgeving wordt voorzien dat het adres op het
inschrijvingsbewijs niet meer dient te worden gewijzigd bij latere
adreswijzigingen.

• Vaarbewijzen
Er wordt geen adres vermeld op nieuwe brevetten en dus zijn er geen
gevolgen. Bij oude brevetten waar een adres op zou staan kan op eenvoudig
verzoek het adres gratis aangepast worden.

Wat wordt voor u als particulier in orde
gebracht?
• Abonnement De Lijn
Er is een koppeling met het Rijksregister voorzien.

• Paardachtigen, katten en honden
Op basis van verschillijsten zullen de gegevens van de HorseID, CatID en
DogID voor u aangepast worden.

• Ziekenfonds
Er is een koppeling met het Rijksregister voorzien.

Wat wordt voor u als particulier in orde
gebracht?
•

bpost
U hoeft uw adreswijziging niet aan bpost te laten weten.
Verder zal bpost voor een periode van 3 maanden de post laten bedelen op de juiste plaats.
Doordat uw adres eigenlijk 'geschrapt' wordt en niet meer bestaat, vertelden zij ons dat dit
niet langer kan dan die periode. Daarna zal Bpost zo flexibel en pragmatisch mogelijk
omgaan met post in de fusiegemeenten en zo goed als mogelijk de post bezorgen, ook al
wordt nog een oud adres gebruikt.
bpost zal nog met u communiceren, zo ontdekt u onder andere hoe u 10 gratis
adreswijzigingskaartjes kunt bemachtigen.

Wat moet ik als particulier zelf in orde
brengen?
•

•

Checklist
Je adres verandert pas vanaf 1 januari 2019. De gemeentelijke diensten zullen je op weg
helpen door jou later dit jaar een checklist te bezorgen om de overgang zo vlot mogelijk te
laten verlopen. Op die checklist krijg je een overzicht van de zaken die je zelf in orde moet
brengen vanaf 1 januari 2019.
Chip eID
De mensen die van straatnaam en/of huisnummer veranderen zullen hun identiteitskaart
moeten laten aanpassen. Na de goedkeuring en ondertekening van een nieuwe wet zullen
de fusiegemeenten ingelicht worden over de termijn waarbinnen de betrokken inwoners in
2019 de nieuwe straatbenaming op de chip van hun eID moeten aanpassen.

Wat moet ik als particulier zelf in orde
brengen?
•

Aan wie laat ik mijn nieuw adres weten?

•
•
•
•
•
•

(Dieren)arts, apotheek, ziekenhuis
Abonnementen kranten, tijdschriften
Werkgever

School (alle onderwijsvormen)
Notaris, advocaat
Verenigingen waar u lid van bent

Wat wordt voor particulieren nog onderzocht?
•
•
•

•

KidsID
Er wordt nog onderzocht of dezelfde zaken gelden voor de kidsID als voor de identiteitskaart.
Vreemdelingenkaart
Er wordt onderzocht of de aanpassingen automatisch kunnen verlopen, er is nog geen antwoord
op deze vraag.
NMBS / Mobib
Er wordt onderzocht in welke mate de aanpassingen automatisch kunnen verlopen.

Landbouwdieren
Er wordt onderzocht of de aanpassingen automatisch kunnen verlopen, er is nog geen antwoord
op deze vraag.

Wat wordt voor particulieren nog onderzocht?
•
•
•

Nutsvoorzieningen: elektriciteit, water en telecom
Op dit moment is nog niet duidelijk of je zelf de aanpassing zal moeten doorgeven.
GPS en navigatiesoftware
Over de veranderingen aan kaartmateriaal is nog geen duidelijkheid. Let op,
gebruikers van navigatiesoftware zullen hun kaartmateriaal wel moeten updaten.
Bank & verzekeringen
Ook voor banken en verzekeringen loopt het onderzoek nog wie wat zal moeten
doen.

Wat wordt er voor ondernemers en
verenigingen gedaan?
• Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ)
De databanken van de RSVZ zijn gekoppeld met de Kruispuntbank voor
Sociale Zekerheid en zullen de adreswijzigingen dus ook automatisch
ontvangen.

• Postvolmachten Bpost
Deze hoeven niet aangepast te worden.

Wat wordt er voor ondernemers en
verenigingen gedaan?
• Contracten
Afgesloten contracten moeten niet aangepast te worden. Gemeentenaam,
straatnaam of nummer zijn geen essentiële elementen van een
overeenkomst

• Inschrijving voertuig
Door een aanpassing in de wetgeving wordt voorzien dat het adres op het
inschrijvingsbewijs niet meer dient te worden gewijzigd bij latere
adreswijzigingen.

Wat moet ik als ondernemer of vereniging
doen?
•

•

Huisstijldragers en promotiemateriaal
Hou er rekening mee dat er wijzigingen zullen moeten aangebracht worden op je
huisstijldragers en promotiemateriaal, zoals:

•
•
•
•
•

Papierwaren, drukwerk, hoofding facturen, website, visitekaartjes, sociale media
Belettering voertuigen, ramen
Banners, spandoeken, reclamepanelen
Promotiemateriaal
Huisnummer aan woning / gebouw / brievenbus

Facturen en officiële documenten
Je nieuwe adres mag je pas vanaf 1 januari 2019 op de factuur of op officiële documenten
zetten. Het is uiteraard wel nuttig de klanten/leveranciers tijdig te informeren over de
adreswijziging.

Wat moet ik als ondernemer of vereniging
doen?
•

Statutenwijziging
Als gevolg van de gemeentelijke fusies, zullen ook heel wat adressen van ondernemingen,
vestigingseenheden en verenigingen wijzigen. Rechtspersonen (bedrijven en vzw ‘s verenigingen)
moeten daardoor in principe een statutenwijziging ondergaan, die ze (in bepaalde gevallen) moeten
laten valideren via notariële akte en neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Vervolgens worden deze statuten- en/of adreswijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
(BS) en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Om de administratieve lasten en bijhorende kosten voor de betrokken ondernemingen en
verenigingen te vermijden, wordt door alle betrokken Vlaamse en federale overheidsentiteiten samen
aan een oplossing gewerkt.
Door aanpassingen aan enkele wetten, zouden alle nodige acties automatisch kunnen verlopen
zonder tussenkomst van de onderneming zelf. Dit is een dossier waar de federale overheidsdiensten
volop mee bezig zijn.

We luisteren naar u
We krijgen van jullie graag een beeld welke informatie jullie nog
wensen. We luisteren daarvoor naar jullie.
Elke maand geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur van Vlaanderen
ons een update. We geven u die telkens mee.

Aarzel niet om ons te contacteren per telefoon, e-mail of brief.
omgeving@lovendegem.be – 09 370 70 20
grondgebiedzaken@waarschoot.be - 09 250 59 00
onthaal@zomergem.be - 09 370 75 75

