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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
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Lokale Politie 

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 

 

  

Uw contactpersoon T Uw kenmerk Bijlagen 

Tom Bols 02 518 24 11   

    
E-mail F Ons kenmerk Brussel 

tom.bols@rrn.fgov.be   02 518 29 11 III21/724/R522/21 19/05/2021 

 

Betreft: 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.  

 

Mevrouw, mijnheer, 

Sinds half april 2021 hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten in het 
Overlegcomité de situatie van het coronavirus besproken en hebben zij beslist over de stapsgewijze 
heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven op het tempo van de 
vaccinatiecampagne.  Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap.   

 

Tijdens het Overlegcomité van 11 mei 2021 werd aldus beslist om de stapsgewijze hervatting van de 
economie en van het sociale leven voort te zetten met een breed Zomerplan dat in vier stappen, van 
juni tot september 2021, de terugkeer naar een normaler leven mogelijk maakt,  zolang de 
gezondheidssituatie in goede richting blijft evolueren en indien de vaccinatiecampagne volgens plan 
verloopt.  

 

Om de verspreiding van het virus te vermijden en de continuïteit van essentiële diensten voor de 
bevolking tijdens de piek van de tweede golf van de gezondheidsepidemie te garanderen, hebt u per 
omzendbrief van 27 oktober 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 en rekening houdend met de 
bovenvermelde elementen zullen deze maatregelen worden opgeheven met ingang van 1 juni 2021 .  

 

De regels inzake social distancing die door adequate organisatorische maatregelen en schikkingen 
geconcretiseerd werden, blijven nog van toepassing.  Er moet nog steeds zoveel mogelijk digitaal 
gewerkt worden.  
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Hieromtrent herinneren wij u eraan dat het mogelijk is voor de burger om, via de applicatie "Mijn 
Dossier" van het Rijksregister (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/), thuis, zonder 
verplaatsing naar het gemeentebestuur en gratis, elektronische attesten opgemaakt aan de hand van 
de bevolkingsregisters te verkrijgen. Hij moet dan ook aangemoedigd worden hier gebruik van te 
maken.  

 

De elektronische attesten die beschikbaar zijn via de toepassing "Mijn Dossier" dragen de 
elektronische zegel van het Rijksregister en beschikken over dezelfde juridische waarde als de 
attesten afgeleverd door de gemeente. De mededeling via de toepassing "Mijn Dossier" is ook sneller, 
ecologischer en veiliger. De attesten verkregen via "Mijn Dossier" kunnen worden verstuurd via e-mail.  
De geldigheid van de elektronische zegel kan enkel gecontroleerd worden met de elektronische 
versie. 

 

De gemeente kan de web service "Attesten" van "Mijn Dossier" gratis integreren in haar elektronisch 
loket (zuilen, website). De attesten worden dan geleverd in PDF-formaat , zijn ondertekend door het 
Rijksregister en zijn voorzien van alle noodzakelijke logo's. De technische documentatie voor deze 
integratie in het elektronisch loket van de gemeente kan worden aangevraagd bij de diensten van het 
Rijksregister. 

 

Ten slotte wil ik er u aan herinneren dat de burger voortaan met zijn identiteitskaart ook toegang heeft 
tot zijn akten van burgerlijke stand via "Mijn Dossier", op dezelfde wijze als de bevolkingsattesten. De 
akten van burgerlijke stand die toegankelijk zijn via Mijn Dossier, zijn de akten die werden opgemaakt 
vanaf 31 maart 2019, datum van de lancering van de databank voor de Akten van burgerlijke stand. 

 

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, 

 

 

 

 

 

Jacques WIRTZ 

Directeur-generaal 
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