
pagina 1 van 2 

 

Verordening op de nummering van huizen 
en gebouwen 

hervastgesteld door de gemeenteraad op 27 april 2004 

Artikel 1. –  

Het college van burgemeester en schepenen stelt de nummering van de huizen en gebouwen en de wijzigingen aan die 

nummering vast overeenkomstig onderhavige verordening. 

 

Artikel 2. –  

Elk huis of gebouw, al dan niet voor huisvesting bestemd, moet genummerd worden. 

 

Artikel 3. –  

Bijgebouwen zoals garages, loodsen, wagenhuizen, schuren, stallen, werkplaatsen en dergelijke, worden als 

aanhorigheden bij het hoofdgebouw beschouwd, en moeten niet genummerd worden. 

 

Artikel 4. –  

De vaststelling van de nummers verloopt volgens volgende regels: 

a) de nummerreeksen van de huizen en gebouwen in een straat beginnen aan het straateinde dat zich het dichtst 

bevindt bij de Markt, bij het centrale plein van de gemeenteafdeling waarin de straat ligt of bij een grote 

verkeersader; 

b) in straten met twee huizenrijen krijgen de huizen en gebouwen die zich aan de linkerkant bevinden de oneven 

nummers.  De huizen en gebouwen aan de rechterkant krijgen de even nummers; 

c) huizen en gebouwen in straten die slechts aan één kant bebouwd zijn worden doorlopend genummerd; 

d) huizen en gebouwen langs openbare pleinen, in doodlopende straten en woonerven krijgen eveneens een 

doorlopende nummerreeks.  De nummerreeks begint op de linkerkant ervan gezien vanaf de hoofdweg waar die 

pleinen, straten of woonerven aan grenzen of die zij afsluiten; 

e) in straten of langs pleinen met ongebouwde percelen of open ruimten tussen de huizen en/of gebouwen worden 

nummers vrijgehouden om later eventueel op te richten huizen en/of gebouwen te kunnen nummeren 

f) de woongelegenheden, binnen gebouwen die meer dan één woongelegenheid bevatten, krijgen elk een nummer.  

De nummering gebeurt als volgt: 

 het hoofdgebouw krijgt een nummer volgend in nummerreeks van de straat 

 aan dit (hoofd)nummer wordt per woongelegenheid een index toegevoegd bestaande uit vier cijfers: 

 de eerste groep van twee cijfers verwijst naar de verdieping waarop te nummeren woongelegenheid zich 

bevindt 

 de laatste groep van twee cijfers verwijst naar de woongelegenheid op die verdieping. 

De nummering van de woongelegenheden gebeurt, naar het gebouw kijkend, van links naar rechts, 

steeds beginnend bij de woongelegenheden die aan de straat grenzen; 

g) wanneer een of meer nummers moeten toegekend worden tussen reeds vastgestelde nummers, dan wordt het 

voorgaande huisnummer herhaald en een letterindex toegevoegd.  De letterindexen beginnen bij A en lopen op in 

alfabetische volgorde. 

Het college van burgemeester en schepenen kan bij gemotiveerd besluit afwijkingen van bovenvermelde regels toestaan. 

 

Artikel 5. –  

De door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde nummers worden op elk huis en/of gebouw in arabische 

cijfers aangebracht. 

 

Artikel 6. –  

Het nummer wordt goed zichtbaar vanaf de openbare weg en hecht aangebracht.  Het wordt bij voorkeur aangebracht 

rechts naast de toegangsdeur. 

In gebouwen waar meerdere woongelegenheden gevestigd zijn, worden de indexen op de deuren van de respectieve 

woongelegenheden en op de brievenbussen aangebracht. 

Bevindt het hoofdgebouw zich op minimum 5 meter achter de rooilijn, dan wordt het nummer rechts naast de inrit vanaf 

de openbare weg, zo mogelijk op of naast de brievenbus, aangebracht. 

Geen enkel voorwerp of beplanting mag de zichtbaarheid van het nummer hinderen. 

 

Artikel 7. –  

De nummers worden aangebracht op een hoogte van minstens 1 m en maximaal 2 m. 
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Artikel 8. –  

De cijfers, en de eventuele letterindexen, zijn minimaal 5 cm hoog.  Zij contrasteren met de achtergrond waarop zij zijn 

aangebracht.  Zij zijn gemaakt uit duurzaam, niet-corroderend materiaal. 

Geschilderde nummers worden aangebracht in zwarte verf op een witte achtergrond.  De witte achtergrond wordt 

afgebakend met een zwart kader. 

 

Artikel 9. –  

In geval van wijziging van het huisnummer wordt het oude onmiddellijk verwijderd. 

 

Artikel 10. –  

Het toegekende nummer wordt aangebracht binnen 30 dagen.  De termijn gaat in: 

a) voor nog niet genummerde huizen of gebouwen of bij hernummering, de dag na datum van de brief waarin het 

college van burgemeester en schepenen het toegekende nummer meedeelt; 

b) voor huizen of gebouwen die reeds een nummer toegekend kregen: 

 de dag na de voltooiing van om het even welk onderhouds- of veranderingswerk dat de verwijdering van het nummer 

voor gevolg had; 

 de dag na datum van de brief waarbij het college van burgemeester en schepenen verzoekt te voldoen aan onderhavige 

verordening, indien werd vastgesteld dat het bestaande huisnummer ontbreekt of onvoldoende zichtbaar of leesbaar is. 

 

Artikel 11. –  

Nummers van huizen of gebouwen mogen niet eigenmachtig gewijzigd of verwijderd worden. 

 

Artikel 12. –  

De eigenaar, syndicus, huurder of gebruiker van een huis of gebouw zorgt ervoor dat het huisnummer in goed leesbare 

staat blijft.  Betrokkenen worden bij eenvoudig bevel van het college van burgemeester en schepenen of zijn 

afgevaardigde aangemaand hiervoor het nodige te doen. 

Bij nalatigheid kan het college van burgemeester en schepenen op kosten van de eigenaar, syndicus, huurder of gebruiker 

een nieuw nummer laten aanbrengen. 

 

Artikel 13. –  

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds beslissen om, wanneer de noodzaak blijkt en in het algemeen 

belang, de nummering van huizen en gebouwen in bepaalde straten te herzien, te verbeteren of aan te vullen. 

In dit geval stelt het stadsbestuur een standaard huisnummerplaatje ter beschikking voor de vernieuwing en/of vervanging 

van de nummers op de desbetreffende huizen en gebouwen.  De werkzaamheden voor het aanbrengen van het plaatje 

worden uitgevoerd door de eigenaar, huurder of gebruiker van de woning of het gebouw. 

De individuele gevolgen van dergelijke vernieuwingen en/of wijzigingen kunnen niet ten laste worden gelegd van het 

stadbestuur. 

 

Artikel 14. –  

De eigenaar, syndicus, huurder of gebruiker van een huis of gebouw kan de in artikel 13 opgelegde vernieuwing of 

wijziging op eigen kosten uitvoeren mits naleving van de bepalingen van de verordening.  Het werk moet uitgevoerd zijn 

op de datum bepaald door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 15. –  

Nummers aangebracht voor de inwerkintreding van deze verordening kunnen voorlopig behouden blijven.  In de gevallen 

bedoeld in artikel 10b en 13 moeten zij met de verordening in overeenstemming worden gebracht. 

 

Artikel 16. –  

Overtreding van de bepalingen van de verordening worden bestraft met een geldboete van minimum 1 euro. Deze bepaling 

geldt enkel voor zover geen andere straffen zijn voorzien bij wet of bij algemene of provinciale verordening. 

Benevens de straf kan de rechtbank bevelen dat de overtreder de nummering in overeenstemming moet brengen met de 

voorschriften van deze verordening binnen een door de rechtbank vastgestelde termijn.  Blijft betrokkene in gebreke, dan 

kan het stadsbestuur tot de uitvoering van de nodige werken overgaan op kosten van de overtreder. 

 
 


