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1. Afkortingen en definities 
Nederlandse 
term 

Franse term Nederlandse beschrijving Franse beschrijving 

AD Statistiek DG Statistique Algemene directie Statistiek– 
Statistics Belgium 

Direction générale Statistique – 
Statistics Belgium 

FOD SPF Federale overheidsdienst  Service public fédéral 
FSB FSB Federal Service Bus Federal Service Bus 
ISO ISO Internationale Organisatie voor 

Standaardisatie 
Organisation internationale de 
normalisation 

KBO BCE Kruispuntbank van 
Ondernemingen 

Banque Carrefour des Entreprises 

KSZ BCSS Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid 

Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale 

NIS INS Nationaal Instituut voor de 
Statistiek (nu AD Statistiek) 

Institut national de Statistique 
(maintenant DG Statistique) 

RR RN Rijksregister Registre National 
RSZ ONSS Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Office national de sécurité sociale 
Tabel 1: Afkortingen 

Term Definitie 
Authentieke Bron 
Landencodes 

Landencodes die onder verantwoordelijkheid van de beheerder van de 
authentieke bron ‘Landencodes’ worden ingezameld en beheerd in een 
gegevensbank en die gelden als unieke en oorspronkelijke gegevens binnen 
België, zodanig dat andere instanties de landencodes niet meer moeten 
inzamelen. 

RFC Request for Change: aanvraag tot een wijziging aan de authentieke bron. De 
wijziging kan zowel technisch als inhoudelijk zijn. Het is mogelijk dat een 
inhoudelijke wijziging een technische wijziging impliceert of vice versa. 

Beheerder van de 
authentieke bron (BAB) 

Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor de authentieke bron. 

Technische beheerder van de 
authentieke bron (TBAB) 

Dit is de organisatie die in opdracht van de BAB verantwoordelijk is voor het 
technische beheer van de authentieke bron. 

Beheersdienst (BD) De beheersdienst is de administratieve dienst die belast wordt met het 
operationele beheer van de authentieke bron voor de rekening van de BAB. 

Gegevensbeheerder De gegevensbeheerder is de administratieve dienst die verantwoordelijk is 
voor de invoering van de oorspronkelijke gegevens en de bijwerking ervan 
met respect voor de toepasselijke regels en wetten.  

Initiator De dienst, de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de 
effectieve invoer of wijziging van gegevens in de authentieke bron. De 
initiator handelt onder toezicht van de gegevensbeheerder. 

Gebruikerscomité Het gebruikerscomité is een ontmoetingsplatform van alle verschillende 
spelers (beheerders en gebruikers). Zij is de waarborg voor de naleving van de 
gemeenschappelijke verplichtingen en de effectieve aanwending van de 
verschillende processen en systemen voor de inzameling, bewaring en 
beschikbaarheidstelling van de informatie van de authentieke bron. Het 
gebruikerscomité verleent advies met betrekking tot de wijzigingen aan de 
informatie binnen de authentieke bron ‘Landencodes’. Het gebruikerscomité 
werd voorheen ook wel CAB (Change Advisory Board) genoemd. 

Aanvrager De aanvrager is de organisatie of de persoon die een vraag tot wijziging (RFC) 
indient. 

Tabel 2: Definities 
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2. Management summary 
Het verbeteren van de datakwaliteit van de gegevens in KBO, ligt aan de oorsprong van het 
oprichten van een authentieke bron voor landencodes. Een groep van experten heeft het kader en 
een aantal tekortkomingen onderzocht. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat het harmoniseren van de representatiecodes voor landen zich 
niet beperkt tot het corrigeren van gegevens. Het is noodzakelijk de business context te kennen 
waarin de representatiecodes gebruikt worden. 

Het resultaat is de authentieke bron voor landencodes en hun gebruikscontexten. De authentieke 
bron staat onder toezicht van de FOD Buitenlandse Zaken, wordt co-beheerd door de FOD Economie 
en Fedict en heeft een gebruikerscomité, een governancestructuur en governanceprocedures.  

De authentieke bron “landencodes” en bijhorende web services zijn momenteel beschikbaar op de 
FSB van Fedict. 

Voor het in gebruik nemen van de authentieke bron stelt Fedict een roadmap voor  

- met respect voor het huidige landschap (beperken impact op bestaande systemen); 
- rekening houdend met de specifieke business contexten; 
- met alle voordelen van een authentieke bron; 
- met inbegrip van internationale ISO-3166-1 standaard; 
- met een toekomst georiënteerd data model.  

3. Landencodes 
Landencodes zijn verkorte representatiecodes voor landen. 

Landencodes worden gebruikt: 

- op voertuigen om het land waar het voertuig is ingeschreven te representeren; 
- op een enveloppe om het land van het adres te specifiëren; 
- op een elektronische identiteitskaart om de nationaliteit van de persoon weer te geven; 
- … 

De authentieke bronnen voor personen en bedrijven maken gebruik van landencodes: 

- Personen zijn geboren op een bepaalde plaats. 
- Personen hebben een verblijfplaats, de verblijfplaats heeft een adres waarvan het land 

deel uitmaakt. 
- Een persoon heeft één of meerdere nationaliteiten. 
- Een bedrijf heeft een maatschappelijke zetel en vestigingseenheden. Voor beide wordt 

een adres gespecifieerd. 

 

Voor het representeren van landen zijn binnen de Belgische overheid NIS codes gebruikelijk. 
Daarnaast worden bij een aantal overheden gebruik gemaakt van ISO-3166, de internationale 
standaard voor de specificatie van landen. 
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De ISO-3166 standaard omvat drie onderdelen: 

- ISO-3166-1: 
o Definieert de landen (en gebieden van algemene interesse) 
o Definieert 3 type van codes: 
 Alpha2 

• Alfanumeriek, 2 posities 
• Geadviseerd voor het specifiëren van een adres 

 Alpha3 
• Alfanumeriek, 3 posities 
• Geadviseerd voor het specifiëren van een nationaliteit 

 Num3 
• Numeriek, 3 posities 
• Initieel gedefinieerd als unieke sleutel (met enkele inconsistenties) 

 

- ISO-3166-2 
o Definieert subregio’s binnen de landen opgenomen in ISO-3166-1 

- ISO-3166-3 
o Definieert historische samenhang tussen landen opgenomen in de ISO-3166-1, zoals de 

splitsing van Tsjecho-Slowakije of de hereniging van Duitsland 
- ISO-3166-2 & ISO-3166-3 maken geen deel uit van de authentieke bron.  

Bij het specifiëren van een adres of nationaliteit worden een aantal business regels toegepast; een 
aantal concrete voorbeelden: 

- Een persoon kan nu geen adres meer hebben in Tsjecho-Slowakije, het moet nu in 
Tsjechië of Slovakije gelegen zijn. 

- Een persoon geboren na de hereniging van Duitsland kan enkel de Duitse nationaliteit 
hebben. 

- Een persoon geboren in Magdeburg voor de hereniging van Duitsland is in Oost-
Duitsland geboren. Bij overlijden van deze persoon in Magdeburg na de hereniging zal 
het land van de plaats van overlijden Duitsland zijn. 

Country codes worden gebruikt voor het representeren van het land van een adres, de nationaliteit 
en het land van een plaats (geboorte- of van overlijden).  

Met land wordt bedoeld: het territorium van één Staat. Een Staat is de binnen een afgebakend 
grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat 
grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt en die over 
de benodigde machtsmiddelen beschikt. 

Met een adres wordt bedoeld: de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, 
woning, gebouw of faciliteit. De bekendste vorm is het adres, dat aangeeft waar een persoon woont 
(het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is 
gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres). Het hoogste 
niveau van detaillering is het land.  
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Met Nationaliteit wordt bedoeld: de relatie aanduiden tussen een individu en een Staat, cultuur of 
loyaliteit. Nationaliteit heeft een tweeledige betekenis: 

• het bezit van het staatsburgerschap van een land of meer landen; 
• het op grond van herkomst of afstamming behoren tot een bepaalde etniciteit en 

(indien aanwezig) de natie; nationaliteit staat in deze definitie los van het 
staatsburgerschap. 

Met plaats wordt bedoeld: een aanduiding voor een locatie waar zich iets heeft voorgedaan 
(geboorte of overlijden). Het hoogste niveau van detaillering is het land. De nuance tussen adres en 
plaats is dat het adres de actuele toestand is. Bv. Het land van de geboorteplaats bestaat mogelijk 
vandaag niet meer, dus kan niet als adres gebruikt worden. Bv. Fusie Oost en West Duitsland.  

Voor elk van deze business contexten is een specifieke lijst van landen en representatiecodes van 
toepassing. 

Een concreet voorbeeld is Denemarken (zie Figuur 1). 

Groenland en Faeröer eilanden maken deel uit van Denemarken. Inwoners van Groenland en 
Faeröer eilanden hebben net als de inwoners van Denemarken de Deense nationaliteit. Een adres of 
plaats op Groenland of de Faeröer eilanden wordt gespecifieerd door te verwijzen naar de 
representatiecodes voor Groenland en Faeröer eilanden. 

  

Figuur 1: Denemarken 
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Een ander voorbeeld is Frankrijk: 

Naast de inwoners van Frankrijk hebben ook de inwoners van de gebieden Guadeloupe, 
Martinique et cetera de Franse nationaliteit. Een adres of plaats op Guadeloupe, Martinique, 
et cetera wordt gespecifieerd door te verwijzen naar de representatiecodes voor 
Guadeloupe, Martinique et cetera. 

Verder onderzoek van de ISO-3166-1 en NIS representatiecodes toonde aan dat er geen één op één 
mapping mogelijk was tussen beiden representatiestandaarden.  

 

Een concreet voorbeeld is Tahiti, een onderdeel van Frans Polynesië: 

Tahiti en Frans Polynesië hebben elk een specifieke NIS code en een gemeenschappelijke ISO-3166-1 
code (zie Figuur 2, de tabel geeft in de tweede kolom de ISO-alpha2 codes en in de derde kolom de 
NIS codes).  

 

 Figuur 2: Frankrijk 

Hawaii, een Staat van de Verenigde Staten, heeft een specifieke NIS code. Hawaii maakt voor ISO-
3166-1 deel uit van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben in de IS0-3166-2 standaard 
een representatiecode gedefinieerd voor elk van de Staten. 

Een andere problematiek met betrekking tot landen en hun representatiecodes zijn splitsingen, 
fusies en naamswijzigingen. Concrete voorbeelden zijn de hereniging van Duitsland, de splitsing van 
Tsjecho-Slowakije of Burkina Faso, voorheen Opper-Volta. 
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4. Authentieke bron “Country codes” 
Het gebruik van landencodes in verschillende business contexten en het gebruik van de NIS codes en 
ISO-3166-1 standaard hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van een authentieke bron. 

In deze authentieke bron worden territoria (niet alle gebieden met een representatiecode zijn 
landen) gedefinieerd. Voor elk territorium zijn de representatiecodes van de ISO-3166-1 standaard 
en de NIS code opgenomen. Indien van toepassing zijn splitsingen, fusies en naamswijzigingen van 
territoria gedefinieerd. 

Het gebruik van de representatiecodes in de context van adres, nationaliteit en plaats heeft 
aanvullend geleid tot het opnemen van nationaliteiten en van landen die kunnen gebruikt worden in 
de context van adres en plaats.  

Voor het samenstellen van de inhoud van de authentieke bron werd samengewerkt met het 
Rijksregister, KSZ, KBO en AD Statistiek. FOD Buitenlandse Zaken heeft de informatie aangevuld met 
de data voor de erkenning door de Belgische Overheid. De inhoud van de authentieke bron is 
gevalideerd door het gebruikerscomité; volgende paragraaf beschrijft de beheersstructuur van de 
authentieke bron. 

5. Governance “Country codes” 
Conform de richtlijnen voor authentieke bronnen is voor de authentieke bron “landencodes” een 
governancestructuur opgesteld. De documenten zijn terug te vinden op http://statbel.fgov.be. 

De governanceprocedures bepalen hoe een gebruiker nieuwe landen of anomalieën kan aanmelden, 
hoe de diensten kunnen uitgebreid of aangepast worden en hoe er kan toegetreden worden tot de 
gebruikersgroep. 

 

 Figuur 3: Globaal model 
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Betrokken partijen en rollen:  

• Beheerder authentieke bron (BAB): FOD Buitenlandse Zaken  
• Beheersdienst: FOD Economie  
• Technische operator: FOD Economie  
• Gegevensbeheerder: AD Statistiek 
• Initiator: werknemers van AD Statistiek 
• Technisch beheerder authentieke bron (TBAB): Fedict, FOD Economie 
• Gebruikerscomité  
• Aanvrager: een gebruiker van de authentieke bron die een wijziging wenst 
• Gebruiker: een (overheids)instantie die gebruik wil maken of maakt van de 

authentieke bron “landencodes”  
• Fedict Service Desk: zal instaan voor de dispatching van binnenkomende aanvragen en 

verwerkte aanvragen. E-mailadres: FSB@servicedesk.fedict.be  

6. Webservice “Country codes” 
Voor het consulteren van de authentieke bron werd de webservice CountryService gebouwd. Deze 
geeft antwoorden op mogelijke business vragen. Technische informatie is terug te vinden op de FSB 
registry: http://registry.fsb.pr.belgium.be 

Operatie Omschrijving 
getAllIsoCodes(referenceDate) Wat zijn de erkende landen en bijhorende ISO-3166-1 

representatiecodes op een bepaalde datum? 
getAllNISCodes(referenceDate) Wat zijn de erkende landen en bijhorende NIS 

representatiecodes op een bepaalde datum? 
getNationalities(referenceDate) Wat zijn de nationaliteiten en bijhorende 

representatiecodes op een bepaalde datum? 
getNationality(representationType, 
code) 

Wat is de bijhorende nationaliteit van een gebied op 
basis van een representatiecode? 

getNationalityHistory(ISO-alpha3 code, 
referenceDate 

Wat is de historiek van een nationaliteit op basis van een 
representatiecode? 

getAddressCountries(referenceDate) Welke landen kunnen in de context van adres gebruikt 
worden op een bepaalde datum? 

getAddressCountry(representationType, 
code) 

Wat is het land en representatiecode in de context van 
adres van een gebied op basis van een 
representatiecode? 

getAddressCountryHistory(ISO-alpha2 
code, referenceDate) 

Wat is de historiek van een land in de context van adres? 

getPlaceCountries(referenceDate) Welke landen kunnen in de context van plaats gebruikt 
worden op een bepaalde datum? 

getPlaceCountry(representationType, 
code) 

Wat is het land en representatiecode in de context van 
plaats van een gebied op basis van een 
representatiecode? 

getPlaceCountryHistory(ISO-alpha2 
code, referenceDate) 

Wat is de historiek van een land in de context van 
plaats? 
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7. Roadmap Authentieke bron Landencodes 
In het huidige landschap van de Belgische overheid wordt in authentieke bronnen voor personen en 
ondernemingen gebruik gemaakt van NIS landencodes voor adressen, nationaliteiten en plaatsen. 

Tijdens de werkgroep is het gebruik van internationale standaarden erkend als een toekomstige best 
practice. 

ISO-3166-1 adviseert het gebruik van  
- alpha2 codes voor adressen; 
- alpha3 codes voor nationaliteiten. 

Een aantal overheidsdiensten, zoals het Rijksregister en het netwerk van de Sociale Zekerheid, 
gebruiken NIS codes als representatiecodes voor landen en nationaliteiten. Andere 
overheidsdiensten, zoals de FOD Financiën, maken gebruik van beide representatiecodes.  

Het gebruik van elektronische gegevensuitwisseling neemt steeds toe 

- tussen overheidsinstellingen onderling, inclusief het Europese niveau; 
- tussen overheidsinstellingen en de burger; 
- tussen overheidsinstellingen en andere dienstensectoren. 

In dit kader is het gebruik van een internationale standaard een groot voordeel. 

Het gebruik van een internationale standaard op zich is onvoldoende. Bepaalde aspecten, zoals de 
erkenning van een land door de Belgische overheid of het erkennen van bepaalde nationaliteiten, 
zijn een Belgische aangelegenheid. 

Voor gebruikers, ongeacht het gebruik van NIS of ISO-3166-1 representatiecodes biedt de 
authentieke bron ondersteuning voor de business contexten en de erkenningsdata, alsook voor de 
transformatie in een bepaalde business context tussen beide representatiestandaarden. 

Gebruikers van NIS codes voorzien in hun applicatie-ontwikkeling best de overschakeling naar ISO-
3166-1 codes. Ook na de overschakeling van alle overheidsdiensten op ISO-3166-1 codes blijft er 
nood aan een authentieke bron voor het beheren van de erkenningsdata en de business contexten. 

Uitbreidingen van business contexten kunnen via de governanceprocedure aan de gebruikersgroep 
kenbaar gemaakt worden. 
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8. Aanbevelingen gebruik en implementatie landencodes 
Landencodes kunnen gebruikt worden in een verscheidenheid aan business contexten. ISO 3166-1 
adviseert het gebruik van alpha2 codes voor adressen en het gebruik van alpha3 codes voor 
nationaliteiten. 

Vanuit het gebruikerscomité wordt volgend advies verleend: 
- NIS codes: indien erkenning door de Belgische overheid van toepassing is 
- ISO-3166-1 alpha2: voor het specifiëren van adressen (actuele toestand) en plaatsen 

(historische context) 
- ISO-3166-1 alpha3: voor het specifiëren van nationaliteiten (de nationaliteiten zullen 

weergegeven worden door de naam van het land te gebruiken in plaats van het 
afgeleide bijvoeglijk naamwoord en dit om de éénduidigheid te bevorderen en 
problemen te vermijden zoals onder andere het ontbreken van een bijvoeglijk 
naamwoord voor bepaalde territoria zoals bijvoorbeeld bij de Verenigde Arabische 
Emiraten) 

De authentieke bron biedt ondersteuning voor: 
- Business contexten 

Het eenduidig definiëren van bepaalde business contexten waarvoor landencodes als 
representatiecodes worden gebruikt. 

- Data entry 
Het selecteren uit een keuze- of codekeuzelijst (met bijhorende representatiecodes) van 
landen of nationaliteit voor het bepalen van een adres, plaats of nationaliteit tijdens het 
aanmaken van een business entiteit zoals persoon, bedrijf of andere. 

- Data verrijking en uitwisseling 
Het uitwisselen van informatie kan best gebeuren op basis van internationaal erkende 
standaarden. 

Het aanwenden van de representatiecodes in een bepaalde business context en het gebruik van de 
overeenkomstige web services is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het gebruik van 
landencodes voor andere business finaliteiten kan aan het gebruikerscomité kenbaar gemaakt 
worden en mogelijk tot een uitbreiding van de authentieke bron leiden. 
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9. Korte historiek van het project 
De RSZ heeft een aantal anomalieën vastgesteld in de data met betrekking tot het gebruik van de 
landencodes. 

RSZ combineert gegevens van personen en bedrijven en spreekt hiervoor de authentieke bronnen 
aan voor personen en bedrijven. 

De Kruispuntbank voor Ondernemingen heeft een initiatief opgestart voor verbetering van de 
datakwaliteit; een werkgroep is opgericht met als doel het analyseren en definiëren van een 
voorstel. 

In de werkgroep waren vertegenwoordigd: 
- KBO 
- Rijksregister 
- KSZ 
- RSZ 
- FOD Financiën 
- FOD Economie 
- FOD Justitie 
- FOD Buitenlandse Zaken 
- FOD Binnenlandse Zaken 

Door de werkgroep is een ‘technical proposal’ document en een beschrijving van de 
governanceprocedure opgeleverd. De documenten zijn door de betrokken stakeholders van de 
werkgroep gevalideerd. 

Vanuit deze documenten is gestart met het uitwerken van web services om de inhoud van de 
authentieke bron ter beschikking te stellen. In parallel en met ondersteuning van de 
governanceprocedure is door de voornaamste gebruikers gestart met een oefening voor het 
harmoniseren van de verschillende bronnen. Deze oefening heeft geleid tot een gevalideerde 
geharmoniseerde authentieke bron voor landencodes. 

 

 

   


	1. Afkortingen en definities
	2. Management summary
	3. Landencodes
	4. Authentieke bron “Country codes”
	5. Governance “Country codes”
	Betrokken partijen en rollen:

	6. Webservice “Country codes”
	7. Roadmap Authentieke bron Landencodes
	8. Aanbevelingen gebruik en implementatie landencodes
	9. Korte historiek van het project

