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Geacht College,
Hierbij wil ik u graag informeren over de uitbreiding van de postcodetoekenning
aan verblijfsobjecten in de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). De
Staat en PostNL hebben besloten om de samenwerking met betrekking tot het
toekennen van postcodes te continueren. Dit heeft geleid tot het opstellen van een
nieuw convenant, ondertekend door PostNL en het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (IenM) namens de Staat. Hierin is opgenomen dat ook adresseerbare
objecten zonder postaal afgiftepunt een postcode kunnen krijgen. Deze afspraak
sluit goed aan op de tijdelijke oplossing ‘postcodetoekenning bij zorgcomplexen’
die eerder is afgesproken.
In de onderstaande tekst informeren we u over de beëindiging van het juridische
geschil tussen de Staat en PostNL, het nieuwe convenant, de gevolgen voor de
samenwerking tussen PostNL en de gemeenten en mogelijke toekomstige
ontwikkelingen.
Beëindiging juridisch geschil
Over het leveren en gebruik van postcodes was tussen PostNL en de Staat een
conflict ontstaan dat nu is opgelost. De lopende juridische geschillen komen
hiermee ten einde. Zo is het ingestelde hoger beroep door PostNL / Cendris van
het vonnis van 21 december 2011 (Rechtbank ’s-Gravenhage) formeel van de
baan. Daarnaast is het incidentele hoger beroep van de Staat ten einde gekomen.
Nieuw convenant: samenwerking tussen de gemeenten en PostNL
De nieuwe werkwijze, zoals vastgelegd in het convenant, lijkt voorlopig veel op de
huidige informele werkwijze bij de postcodetoekenning. De gemeenten kennen
adressen toe aan adresseerbare objecten, conform de wet- en regelgeving BAG,
en leveren deze aan PostNL. PostNL kent aan deze adressen postcodes toe en
levert de postcodegegevens terug aan de gemeenten. Als PostNL een postcode
heeft toegekend dan moet de gemeente die in de BAG opnemen. Kortom PostNL
geeft de postcodes uit en niet de gemeenten. Vervolgens kunnen deze gegevens
vanuit de BAG, zonder beperkingen, breed aan alle afnemers ter beschikking
gesteld worden. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de verdere realisatie van
het open data beleid, waaraan het Kabinet grote waarde hecht.
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Aanpassing in werkwijze: ook postcodetoekenning voor adresseerbare
objecten zonder eigen postale afgiftepunten
In het convenant is behalve het vrije gebruik van de postcodes vanuit de BAG, nog
een aantal nieuwe zaken geregeld. Belangrijke vernieuwing is dat postcodes nu
aan bijna alle adresseerbare objecten kunnen worden toegekend en niet alleen
aan objecten waar daadwerkelijk post bezorgd kan worden. Gezien het belang van
de postcode in het maatschappelijk verkeer is het noodzakelijk dat voor alle
adresseerbare objecten waar natuurlijke of niet-natuurlijke personen kunnen
verblijven (wonen / werken / verblijven / gevestigd zijn), en waaraan gemeenten
conform de wet/regelgeving van de BAG een adres toekennen, een postcode beschikbaar is en toegekend wordt. (Verblijfs)objecten met uitsluitend als gebruiksdoel ‘overige gebruiksfunctie’, waar niet verbleven kan worden conform BAGdefinities (zoals bijvoorbeeld electriciteitshuisjes, cellen in gevangenissen en kamers in ziekenhuizen), zullen niet in aanmerking komen voor de toekenning van
een postcode.
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Hiermee wordt erkend dat de postcode een dubbele functie in zich heeft: namelijk
de functie voor de postbezorging en de functie voor publieke en private dienstverlening. Deze oplossing vervangt dan ook de tijdelijke oplossing ‘postcodetoekenning bij zorgcomplexen’, die door IenM op 10 juli 2013 aan alle gemeenten gecommuniceerd is (brief kenmerk IenM/BSK-2013/123882). Voor alle adressen
waar conform deze brief al een postcode aangevraagd is hoeft er geen nieuwe
aanvraag plaats te vinden. De hier vermelde oplossing stelt PostNL in de gelegenheid de logica van het postcodestelsel te bewaken, hetgeen voor de bedrijfsvoeringsprocessen (zoals sorteren, routeren en bezorgen) van groot belang is.
Voor toekenning van de postcodes voor adresseerbare objecten zonder eigen
postaal afgiftepunt is de werkwijze als volgt (zie ook Convenant inzake postcodes,
artikel 2.5):
•
de gemeente kent aan adresseerbare objecten zonder postaal afgiftepunt,
zoals hierboven beschreven, adressen toe waarbij de woonplaatsnaam, de
naam van de openbare ruimte en het huisnummer hetzelfde zijn als van
het adresseerbaar object met postaal afgiftepunt. Oftewel adressen die
hetzelfde zijn als die van het adresseerbare object waar de brievenbus
zich bevindt;
•
de verschillen in de huisnummering zullen uitsluitend vorm worden gegeven in de gegevens ‘huisletter’ en/of de ‘huislettertoevoeging’;
•
de gemeente informeert PostNL bij de aanvraag van de postcode over dit
meervoudig gebruik van een brievenbus. Indien dit bij de gemeente bekend is informeert de gemeente PostNL over wijzigingen in dit meervoudig
gebruik.
Alleen indien de gemeente deze werkwijze hanteert kan PostNL verzekeren dat
aan alle betrokken adressen een postcode zal worden toegekend en dat op het
gezamenlijke postaal afgiftepunt vervolgens post zal worden bezorgd. De Postwet
en/of achterliggende regelgeving bepaalt waar PostNL verplicht is om post te bezorgen.
Prolongatie van het woonplaatsbeginsel
PostNL gaat bij de uitgifte van postcodes uit van het woonplaatsbeginsel. Het
woonplaatsbeginsel is de afspraak, zoals bij de introductie van de postcode in de
jaren zeventig door de overheid is bepaald, dat de postcode zal worden gebaseerd
op de indeling van het land naar woonplaatsen, waarbij een woonplaats een uniek
gegeven is waaraan een unieke 4-cijferige postcode moet worden toegekend.
Hiermee hangt samen dat in bepaalde gevallen bij wijzigingen in de afbakening
en/of benaming van woonplaatsen een kostenvergoeding vanwege de gemeente
aan PostNL aan de orde kan zijn. De kostenvergoeding zal plaatsvinden conform
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de uitgangspunten die tevens in het verleden golden en genoegzaam bekend worden verondersteld.
Toekomstige ontwikkelingen
Met uitzondering van de bovengenoemde wijzigingen wordt feitelijk de huidige
(informele) werkwijze tussen de gemeenten en PostNL gecontinueerd. Echter
PostNL en IenM hebben afgesproken dat onderzocht zal worden of de wijze van
samenwerking gemoderniseerd kan worden. Hiervoor wordt een operationeel
overleg gestart met medewerkers vanuit PostNL, Kadaster (als beheerder van de
Landelijke Voorziening BAG), VNG, BAG BAO en IenM. Dit zal een andere werkwijze tot gevolg kunnen hebben, waarbij het uitgangspunt is om PostNL zoveel mogelijk in een geautomatiseerd proces de postcodes toe te laten kennen. Bij dit
project zal ook in onderling overleg worden bezien in hoeverre het hierboven beschreven woonplaatsbeginsel moet worden gehandhaafd dan wel verlaten, en een
eventuele kostendoorbelasting als gevolg van het woonplaatsbeginsel in de toekomst wordt voortgezet.
Het hele afsprakenkader is vastgelegd in het convenant inzake postcodes, dat
wordt gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 februari 2014, en is te vinden op
internet: https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Deze werkwijze is afgestemd met PostNL, de VNG en het BAG BAO. Ik wil u vragen deze wijziging bij uw gemeentelijke BAG-beheerder onder de aandacht te
brengen.
Ik wens u veel succes bij de uitvoering van de afspraken in dit convenant. Bij
vragen over dit afgesloten convenant kunt u terecht bij de beleidscoördinator BAG
van IenM. Bij nadere operationele vragen over verwerking van postcodes in de
BAG kunt u terecht bij de Klantenservice BAG van het Kadaster.
Hoogachtend,
DIRECTEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING,

Drs. D.J. Tijl
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