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Betreft: Huisvesting van de slachtoffers wonende in de gemeenten die getroffen werden door
de overstromingen van 14 en 15 juli 2021.
Beste,
Op 14 en 15 juli werd België getroffen door ongekende overstromingen, een natuurramp die werd
veroorzaakt door het hoge waterpeil na verscheidene dagen zware regenval. Meer dan 200
gemeenten werden getroffen door deze ramp, voornamelijk in het oosten van Wallonië.

Naar aanleiding van deze ramp zijn verschillende woningen voor langere of kortere tijd onbewoonbaar
of volledig of gedeeltelijk verwoest. De dringende herhuisvesting van de getroffen inwoners is dus een
prioriteit geworden.

Vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden kan, afhankelijk van de specifieke situatie, de
uitzonderlijke en tijdelijke versoepeling van verschillende administratieve maatregelen met betrekking
tot de regelgeving betreffende het houden van bevolkingsregisters en de huisvesting van de getroffen
bevolking, worden overwogen:

1) Personen die, bijvoorbeeld, na min of meer langdurige herstellingswerken, naar hun huidige
woning (hoofdverblijfplaats) zullen kunnen terugkeren, kunnen worden geregistreerd als
tijdelijke afwezig van hun hoofdverblijfplaats. Code 10 (algemeen) van het IT 026 in het
Rijksregister zal worden gebruikt.
Er kan in een vrij tekstvak, maximaal 75 karakters, commentaar worden toegevoegd. Dit biedt
de mogelijkheid om achter het tijdelijke adres een opmerking te plaatsen, bijvoorbeeld
"slachtoffer overstromingen juli 2021".
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2) Personen die niet naar hun huidige woning (hoofdverblijfplaats) zullen kunnen terugkeren,
bijvoorbeeld omdat hun woning volledig is vernield, en die in transitwoningen wachten op een
herhuisvesting, kunnen, gezien de uitzonderlijke omstandigheden (noodsituatie) en indien zij
niet elders zijn ingeschreven of tijdelijk bij derden zijn ondergebracht, uitzonderlijk een
referentieadres krijgen in afwachting van een herhuisvesting (overeenkomst gemeenteOCMW).

3) Voor de situaties vermeld in de punten 1) en 2) is het ook mogelijk een specifieke opmerking
op te nemen onder het IT 246 "Gemeentelijke informatie" in het Rijksregister.
Wij herinneren u er eveneens aan dat het mogelijk is voor de getroffen inwoners om via de applicatie
"Mijn Dossier" van het Rijksregister (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/), op
afstand, zonder verplaatsing naar het gemeentebestuur en gratis, de elektronische attesten
opgemaakt aan de hand van de bevolkingsregisters en de akten van burgerlijke stand opgemaakt
vanaf 31 maart 2019, datum van de lancering van de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand,
te verkrijgen.

U blijft steeds bij onze diensten terecht kunnen voor vragen of inlichtingen.
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