Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Bevolking en Identiteitsdocumenten

Aan de dames en heren Burgemeesters
Aan de bevolkingsdiensten
Ter informatie aan:
De dames en heren Provinciegouverneurs
De dames en heren Zonechefs van de
Lokale Politie

Lokale Politie
Uw contactpersoon

Tom Bols
E-mail

tom.bols@rrn.fgov.be

T

Uw kenmerk

Bijlagen

F

Ons kenmerk

Brussel

02 518 29 11

III21/724/R/466/20

20/05/2020

02 518 24 11

Betreft: Geleidelijke opheffing van de uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen
betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van
elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het
CORONAVIRUS - COVID 19.
Beste,

De Regering en de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het Coronavirus-Covid 19 tegen te gaan,
hebben een strategie gevalideerd om de lockdown voor de bevolking geleidelijk aan af te bouwen. Deze afbouw
is al begonnen in mei en zal de komende weken in fasen voortgezet worden. De mogelijkheden om de contacten
onder de bevolking uit te breiden, zullen in de loop van de verschillende fasen geëvalueerd worden.
Om de verspreiding van dit virus te vermijden en de continuïteit van essentiële diensten voor de bevolking te
garanderen, hebt u per omzendbrief van 24 maart 2020 verschillende uitzonderlijk en voorlopig versoepelde
administratieve maatregelen ontvangen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de
bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen.
Met het oog op een geleidelijke terugkeer naar het normale zullen deze maatregelen worden opgeheven met
ingang van 1 juni 2020.
De regels inzake social distancing die door adequate organisatorische maatregelen en schikkingen
geconcretiseerd werden, blijven natuurlijk van toepassing. Er moet nog steeds zo veel mogelijk digitaal gewerkt
worden (aangifte van adreswijziging, afgifte van bevolkingsuittreksels en -attesten, toegang tot en verbetering van
gegevens in het Rijksregister, verzending van formulieren tussen gemeenten, enz.).
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Voor vragen of bijkomende informatie kan u nog steeds terecht bij onze diensten. U kan ook altijd contact
opnemen met onze Helpdesk: 02 518 21 16 - Helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be, die 7dagen/7, 24u/24 toegankelijk is.

Hoogachtend.
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