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Administratieve en wettelijke teksten

Ingevolge de maatregelen, genomen door de federale overheid, doen wij alles wat in onze 
mogelijkheden ligt om de levensomstandigheden van iedereen te vergemakkelijken maar de 
volksgezondheid zal uiteraard onze absolute prioriteit blijven. 

Wij hielden er aan u de nodige informatie te communiceren omtrent de gevolgen van deze 
maatregelen. We zullen op regelmatige basis communiceren via onze facebookpagina en 
onze webstek. Aarzel dus zeker niet om ons regelmatig te volgen.

Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. Daarom vragen wij u om een 
bezoek aan het gemeentehuis zo veel mogelijk te vermijden. Wanneer u geen dringende 
zaken heeft vragen wij u om dit dan ook uit te stellen.

Het Gemeentebestuur en de Afdeling Burgerzaken blijft steeds tot uw dienst maar met 
een minimum dienstverlening. Dit om een te grote toevloed aan burgers en een te lange 
wachttijd in de wachtzaal te vermijden. Wij nodigen onze burgers dan ook uit om hun nodige 
documenten op elektronische wijze aan te vragen, indien dit mogelijk is via Irisbox/Mijn 
dossier.

Volgende documenten zijn onder andere beschikbaar langs deze weg :
 • Een verklaring van adreswijziging
	 •	Certificaten	(Gezinssamenstelling,	wettelijke	samenwoning,	woonst,	leven)
 • Een uittreksel uit het strafregister

U kunt alle nodige info over onze online-diensten terugvinden op onze internetsite 
www.evere.be of www.irisbox.irisnet.be.

Vooraleer u naar het Gemeentebestuur te begeven, kunt u al de nodige informatie opvragen 
via het nummer 02/247.62.62. Dit om uw vraag zo goed mogelijk te beheren. 

De gemeentediensten blijven toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 
8u tot 12u (en niet meer tot 12u45). Ten gevolge het coronavirus zal er geen dinsdagavond 
permanentie zijn en het gemeentehuis zal gesloten zijn vanaf 16u. Maar het aantal 
behandelde aanvragen zal dagelijks worden aangepast in functie van het aanwezige 
personeel en het aantal personen die zich naar de betreffende diensten begeven. 

Wij nodigen u uit tot voorzichtigheid en om uw bezoek uit te stellen indien dit geen 
dringend karakter heeft.
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