Mededeling van het BIPT van 1 juni 2004 inzake de
componenten van het adres
1. Retroacta – doel van de mededeling
Noch de Belgische wetgeving, noch de Europese regelgeving geven aan wat onder het begrip “adres”
dient begrepen te worden.
Doel van deze mededeling is het aanduiden van de elementen waaruit een postaal adres
noodzakelijkerwijze dient te bestaan. Enerzijds laat dit toe operatoren die een dienst van
geadresseerde zendingen wensen te lanceren te informeren over de regels waaraan zij zich d ienen te
houden, anderzijds wordt hiermee beoogd dat besturen reglementen die de termen “geadresseerde
zending” of “niet-geadresseerde zending” correct interpreteren.

2. Analyse
Bij de analyse van het begrip “adres” dienen volgende elementen in overweging genomen te worden.
a) Belgische en Europese regelgeving
Zowel de Belgische als de Europese regelgeving laten na het begrip “adres” exact te definiëren.
Desalniettemin blijkt dat in de postale reglementering de naam soms onderscheiden van het adres
wordt vermeld, wat doet vermoeden dat de naam niet noodzakelijk deel van uitmaakt van het
adres.1

b) Letter Post Manual van de Wereldpostvereniging
Dit reglement, dat dient toegepast te worden door alle leden van de Wereldpostvereniging, vermeldt
in de regel eveneens de naam los van het adres. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze
reglementering betrekking heeft op internationale post.

c) Niet-regelgevende bepalingen:
Zowel de “Vocabulaire polyglotte du service postal international” van de Wereldpostvereniging als
de “European committee for standardization” hanteren een gestandaardiseerde omschrijving van
1 Dit is bijvoorbeeld het geval in:
artikel 7, al3 K.B. 12/01/70 houdende reglementering van de postdienst: “Mogen op de drukwerken aangeduid worden, de
naam en het adres van de afzender”;
artikel 17 , §2: “De pakjes moeten op de adreszijde, zoveel mogelijk in de linkerbovenhoek, in zeer goed zichtbare letters de
melding ?Pakjes?dragen, gebeurlijk onder de naam en het adres van de afzender, waarvan de aanduiding buiten op de zending
verplicht is”;

het begrip “adres”.
-

Vocabulaire polyglotte du service postal international
In de vocabulaire polyglotte wordt in punt 25 het adres van postzendingen omschreven als
“ensemble des indications portées sur les envois pour permettre leur remise”.
Hierbij dient echter aangestipt te worden dat de vocabulaire polyglotte werd opgesteld om de
interpretatie van de akten van de unie te vergemakkelijken. Dit werk heeft geen juridische
waarde.

-

European committee for standardization (CEN)
De prestandaard ENV 13712, Postal services – Forms – Harmonised vocabulary” van de
European Committee for Standardization (CEN) formuleert volgende definitie van het adres:
“indications portées sur les envois postaux permettant leur remise” (punt 3.3).
De standaard prEN 14142-1, Postal services – Address databases- part 1: Components of
postal addresses omschrijft het postaal adres als volgt: “set of information which, for a postal
item, allows the unambiguous determination of an actual or potential delivery point, usually
combined with the specification of an addressee and/or a mailee”. Deze standaard geeft tevens
aan uit welke segmenten een postaal adres bestaat:2
- “an addressee specification”: in principe optioneel, maar verplicht voor bepaalde soorten
post zoals aangetekende zendingen;
- “a mailee specification”: optioneel;
- “recipient dispatching information”: optioneel;
- “a delivery point specification”: verplicht.

3. Besluit
Op basis van bovenstaande overwegingen concludeerde het Instituut dat er geen aanwijzingen
voorhanden zijn die ontegensprekelijk toelaten te besluiten dat de naam een noodzakelijk onderdeel
vormt van het adres, op voorwaarde dat de naam geen onontbeerlijk element vormt voor de correcte
bestelling van een postzending.
Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor aangetekende zendingen gericht aan een welbepaalde
persoon.

4. Juridische waarde
De mededeling heeft geen normatief karakter.
Zij werd opgesteld vanuit onze expertise als regulator van de postmarkt en heeft als dusdanig geen
regulatief karakter.

2 PrEN 14142-1:2002 (E), p. 7:“addressee”: natural or legal person who is the intended ultimate recipient of a postal item p. 9: “Mailee”: natural or legal person designated in a postal address as having responsibility for ensuring that postal items,
delivered or handed over by the postal operator at the delivery address, reach their addressee – p. 15: “mail recipient
dispatching information”: postal address segment providing information intended for the routing and dispatch of mail by
the mail recipient when this is not the addressee – p. 8: “delivery point”: physical location recognized by a postal operator
as a valid location at which delivery of a postal item can occur.

