
 
 

  HOOFDSTUK 32 
 

 
 
 

 
I.T. 130 – DE KIESGEGEVENS 

 

 
 
410. Inleiding. 

 
Dit informatietype heeft tot doel de volgende gegevens te kunnen opnemen: 
 
 De uitsluiting van het kiesrecht, of van het recht om aan een gemeentelijke 

volksraadpleging deel te nemen, van betrokkene (code 3); 
 
 Het feit of iemand de hoedanigheid van “kiezer” of “deelnemer aan een gemeentelijke 

volksraadpleging” heeft teruggekregen (code 1); 
 
 De registratie van de personen die, overeenkomstig artikel 95, § 4 van het Algemeen 

Kieswetboek, aangewezen kunnen worden voor de functie van voorzitter van een 
stembureau of van voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau (code 6); 

 
 De registratie van de personen die aangewezen kunnen worden als bijzitter van een 

stembureau (code 7); 
 

 NB: De bijzitters van de stembureaus worden door de voorzitter van het 
kantonhoofdbureau aangewezen tussen de kiezers van de stemafdeling. 

 
 De registratie van vrijwilligers; 

 
 Het aantal keer dat iemand effectief gezeteld heeft als voorzitter of bijzitter. 

 
 

 
Normaal wordt iemand door het informaticaprogramma als kiezer, of als deelnemer aan een 
gemeentelijke volksraadpleging, geselecteerd wanneer hij aan alle 
kiesbevoegdheidsvereisten voldoet zonder dat het nodig is in zijn dossier de informatie 
"kiezer" of ”deelnemer aan een gemeentelijke volksraadpleging” in te voeren.  
 
 
De uitsluiting van het recht om deel te nemen aan een gemeentelijke volksraadpleging moet 
bijgevolg expliciet in het dossier van de betrokkene worden opgenomen, met vermelding 
van de aanvangs- en einddatum van de kiesonbevoegdheid. 

 
 
 
 
 
 



 
411. Bestanddelen  
 

Deze informatie omvat de datum waarop de electorale toestand aanvangt, de code 
betreffende de electorale toestand en gebeurlijk een aanwijzing voor de functie van 
voorzitter in een stembureau (overeenkomstig artikel 95, § 4 van het Algemeen 
Kieswetboek), en van voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau, de einddatum 
van de kiesonbevoegdheid of van de onbevoegdheid om deel te nemen aan een 
gemeentelijke volksraadpleging, de aanduiding of iemand vrijwilliger is voor een functie in 
een stembureau of stemopnemingsbureau, en het aantal keer dat iemand effectief dergelijke 
functie heeft uitgeoefend. 
 
 
 
a) de datum van de electorale toestand 

 
 

De datum is deze :  
 
- waarop iemand in aanmerking kan worden genomen om aangewezen te worden voor 

de functie van voorzitter in een stembureau (overeenkomstig artikel 95, § 4 van het 
Algemeen Kieswetboek), en van voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau; 

 
- waarop iemand uitgesloten is van het kiesrecht of van het recht om deel te nemen aan 

een gemeentelijke volksraadpleging, of wiens kiesrecht of recht om deel te nemen aan 
een gemeentelijke volksraadpleging geschorst is; 

 
- waarop iemand, na een periode van kiesonbevoegdheid, of van onbevoegdheid om 

deel te nemen aan een gemeentelijke volksraadpleging (de datum ligt tussen de leeftijd 
van 16 en 18 jaar), heringeschreven wordt; 

 
- waarop iemand de hoedanigheid van kiezer of van deelnemer aan een gemeentelijke 

volksraadpleging (de datum ligt tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar) terugkrijgt: 
machtiging om zijn kiesrecht of recht op deelname aan een gemeentelijke 
volksraadpleging uit te oefenen bij bepaalde veroordelingen of sommige 
kiesonbevoegdheidsverklaringen waarbij uitstel of opschorting voorzien is. 

 
 
 

b) de code van de electorale toestand 
 
 

Deze code kan 1, 3, 6 of 7 zijn. 
 
 

Code 1 - Kiezer / Deelnemer aan een gemeentelijke volksraadpleging. 
 
- Deze code moet enkel ingevoerd worden na een periode van kiesonbevoegdheid, of 

van onbevoegdheid om deel te nemen aan een gemeentelijke volksraadpleging. 
 
- In de andere gevallen worden de kiezers die voldoen aan de 

kiesbevoegdheidsvoorwaarden of aan de voorwaarden om deel te nemen aan een 
gemeentelijke volksraadpleging automatisch geselecteerd door de computer zonder dat 
zich hiervoor een I.T. 130 met code 1 dient te bevinden in het dossier. 

 
 
 



 
Code 3 - Geen kiezer / Geen deelnemer aan een gemeentelijke volksraadpleging. 
 
- Deze code wordt ingebracht in het dossier van de personen die zijn uitgesloten of 

geschorst van het kiesrecht of van het recht om deel te nemen aan een gemeentelijke 
volksraadpleging. 

 
- De bepalingen betreffende de uitsluiting van en de schorsing uit het kiesrecht zijn 

opgenomen in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek. De Parketten doen de 
kennisgevingen inzake de veroordelingen met de uitsluiting van of schorsing uit het 
kiesrecht tot gevolg aan de gemeentebesturen (artikel 13 van het Kieswetboek). Zie in 
dit verband eveneens nr. 294bis van onderhavige onderrichtingen. 

 
- Met toepassing van de wet van 14 april 2009 houdende diverse bepalingen inzake 

verkiezingen (B.S. van 15 april 2009) werden de artikelen 6 en 7 van het Algemeen 
Kieswetboek gewijzigd.  
De nieuwe bepalingen schrappen het automatisme tussen de veroordeling en het 
definitieve verlies of de tijdelijke schorsing van zijn stemrecht die hieruit voortvloeit voor 
de veroordeelde. Voortaan moet de strafrechter zich expliciet uitspreken over het feit of 
de persoon die hij veroordeeld zal hebben als dader van een misdaad of misdrijf, als 
bijkomende straf bij deze veroordeling zijn kiesrechten zal verliezen, en, indien dit het 
geval is, zal hij de duur van deze onmogelijkheid moeten vastleggen in de uitspraak of 
het arrest van veroordeling. 
Deze regeling geldt voor alle veroordelingen die werden uitgesproken na de publicatie 
van voornoemde wet, dit is na 15 april 2009. 
De ontzettingen en schorsingen van het kiesrecht die van toepassing waren op deze 
datum blijven gehandhaafd. 

 
 

- Opmerking: Uitsluiting van het kiesrecht is levenslang, terwijl schorsing uit het kiesrecht 
voor een bepaalde termijn is. 

 
 
Code 6 - Functie als voorzitter in een stembureau, of voorzitter/bijzitter in een   
 stemopnemingsbureau. 
 
- Deze code wordt vermeld in het dossier van de personen die omwille van hun beroep in 

aanmerking kunnen worden genomen om aangewezen te worden voor de functie van 
voorzitter in een stembureau, of van voorzitter of bijzitter in een stemopnemingsbureau. 

 
- Bij deze code wordt de categorie gevoegd, zoals bepaald in artikel 95, § 4 van het 

Algemeen Kieswetboek. 
 

- Deze categorieën geven de selectie weer overeenkomstig de aanduidingen gedaan in 
genoemd wetsartikel. De codes van deze categorieën zijn : 
 
01 - Art. 95, § 4, 1  (rechters). 
02 - Art. 95, § 4, 2  (vrederechters). 
03 - Art. 95, § 4, 3  (politierechters). 
04 - Art. 95, § 4, 4  (advocaten). 
05 - Art. 95, § 4, 5  (notarissen). 
06 - Art. 95, § 4, 6  (ambtenaren - niveau A en B van alle openbare overheden). 
07 - Art. 95, § 4, 7  (onderwijzend personeel). 
08 - Art. 95, § 4, 8  (stagiairs parket). 
09 - Art. 95, § 4, 9  (gewone kiezers). 
10 -   (vrijwilligers). 
 



 
 
Met toepassing van hogergenoemde wet van 14 april 2009 is artikel 95, § 4, derde lid, 
van het Kieswetboek als volgt gewijzigd en zijn er voortaan de onderstaande categorieën 
toe te passen vanaf 8 juni 2009. 
 
“Deze personen worden aangewezen in de hierna vermelde volgorde : 
 
1. de magistraten van de Rechterlijke Orde; 
2. de gerechtelijke stagiairs; 
3. de advocaten en de advocatenstagiairs volgens hun inschrijving op het tableau of de 

lijst van stagiairs; 
4. de notarissen; 
5. de gerechtsdeurwaarders; 
6. de bekleders van een ambt die onder de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 

ressorteren en de bekleders van een gelijkwaardige graad die ressorteren onder 
provincies, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, onder enige 
instelling van openbaar nut al dan niet bedoeld in de wet van 16 maart 1954 
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut of onder de 
autonome overheidsbedrijven bedoeld in de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; 

7. het onderwijzend personeel; 
8. de vrijwilligers; 
9. indien nodig, de personen die aangewezen zijn onder de kiezers van de kieskring.” 
 
 
Opmerkingen: 
 
1. Met toepassing van artikel 95, § 4, 4de lid van het Kieswetboek, moeten de overheden 

die personen bedoeld in de categorieën 6 en 7 tewerkstellen, de naam, de voornamen, 
het adres en het beroep van deze personen meedelen aan de gemeentebesturen waar 
zij hun hoofdverblijfplaats hebben. 

 
2. De aanduiding of iemand als vrijwilliger (categorie 8) wenst te zetelen, wordt niet als een 

afzonderlijke categorie opgenomen. De aanduiding van vrijwilliger wordt met een 
specifieke code opgenomen in de structuur van de bijwerking. 

 
3. Het wetsontwerp tot aanpassing van artikel 95, § 4, 3de lid voorzag eveneens de 

mogelijkheid om, via de nieuwe nomenclatuur die gebruikt wordt in de klassering van 
de beroepen door de diensten van het Rijksregister, ook nieuwe beroepscategorieën 
op te roepen (vb. ingenieur, bibliothecaris, technicus…). De Raad van State raadde 
af om deze opsomming in het Kieswetboek op te nemen bij gebrek aan een wettelijke 
basis voor deze lijst van beroepen. 
Ondanks deze juridische bemerking, lijkt het echter aangewezen om ook aan deze 
categorieën voorrang te geven bij de oproeping van de voorzitters en bijzitters van de 
kiesbureaus. 
Het gaat meer bepaald om de beroepen die overeenkomen met de nummers 
52110 tot 53480 in de klassering van de beroepen in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 
Deze personen moeten bijgevolg opgenomen worden onder de categorie 9 
(gewone kiezers). 

 



 
Code 7 - Functie als bijzitter in een stembureau. 
 
Deze code wordt vermeld in het dossier van de personen die in aanmerking kunnen worden 
genomen om aangewezen te worden voor de functie van bijzitter in een stembureau. 
 
 
Opmerkingen: 
 
 Zowel de code 6 als de code 7 kunnen tegelijkertijd voorkomen in een dossier: iemand 

kan omwille van zijn beroep opgenomen worden met de code 6, en hij kan zelf 
vrijwilliger zijn voor de functie van bijzitter in een stembureau (code7). 

 
 Zowel voor de code 6 (voorzitter van een stembureau, of voorzitter/bijzitter van een 

stemopnemingsbureau) als de code 7 (bijzitter van een stembureau) wordt voorzien in 
de mogelijkheid voor het opnemen van vrijwilligers die zich aanbieden voor deze 
functies. 

 
 In beide gevallen kan tevens het aantal keer vermeld worden dat betrokkene effectief 

gezeteld heeft. 
 
 
c) Einddatum van de  kiesonbevoegdheid 
 
- Dit is de datum waarop de kiesonbevoegdheid of de onbevoegdheid om deel te nemen 

aan een gemeentelijke volksraadpleging eindigt; deze datum mag enkel worden 
vermeld als er een code 3 (geen kiezer/ geen deelnemer aan een gemeentelijke 
volksraadpleging ) in het dossier staat. 

 
- De levenslange uitsluiting van het kiesrecht wordt weergegeven door de fictieve 

vervaldatum : 31.12.2199. 
 

- Indien een persoon opgenomen staat als "geen kiezer" of “geen deelnemer aan een 
gemeentelijke volksraadpleging” (code 3) met een verstreken einddatum zonder dat een 
nieuwe informatie "kiezer" of “deelnemer aan een gemeentelijke volksraadpleging” 
(code 1) werd ingevoerd, zal het computerprogramma deze persoon toch als kiezer 
selecteren. 

 
 
412. Structuren. 
 
 

a) Structuur zonder einddatum van de kiesonbevoegdheidsperiode 
 
 

1° Met Code 1. 
 

- Deze structuur wordt toegepast wanneer iemand de hoedanigheid van kiezer bezit 
(machtiging tot uitoefening van het kiesrecht bij bepaalde veroordelingen of 
kiesonbevoegdheidsverklaringen met uitstel of opschorting). 

 
- Deze structuur wordt eveneens toegepast bij personen die de hoedanigheid van kiezer 

of van deelnemer aan een gemeentelijke volksraadpleging, na uitsluiting of schorsing 
van het kiesrecht, terugkrijgen. 

 
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM C.
  1 3 0  D D M M J J J J 1 



Toegelaten codes : 
 

- Operatiecode (O.C.) :  10, 11, 13 en 20. 
 
- Dienstcode   (D.)  : 0 
 
- Informatiedatum  : is de datum in 8 cijfers waarop betrokkene  

   opnieuw kiezer of deelnemer aan een   
   gemeentelijke volksraadpleging wordt.  

 
- Code kiezer / deelnemer aan een gemeentelijke volksraadpleging (C) : 1 

 
 
Voorbeeld : 
 
- Iemand verwerft opnieuw de hoedanigheid van kiezer (van deelnemer aan een 

gemeentelijke volksraadpleging) vanaf 1 juli 2000 na het verstrijken van de 
kiesonbevoegdheidsperiode. 

 
10/130/0/01072000/1 

 
 
 
2° Met Code 6 (oude structuur). 
 

 
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM Code CAT. 

  1 3 0  D D M M J J J J 6   
 

 
De codes van deze categorieën zijn de volgende : 
 
01 - Art. 95, § 4, 1 (rechters). 
02 - Art. 95, § 4, 2  (vrederechters). 
03 - Art. 95, § 4, 3  (politierechters). 
04 - Art. 95, § 4, 4  (advocaten). 
05 - Art. 95, § 4, 5  (notarissen). 
06 - Art. 95, § 4, 6  (ambtenaren - niveau A en B). 
07 - Art. 95, § 4, 7  (onderwijzend personeel). 
08 - Art. 95, § 4, 8  (stagiairs parket). 
09 - Art. 95, § 4, 9  (gewone kiezers). 
10 -   (vrijwilligers). 
 
Opmerking: deze informatiegegevens blijven behouden in de dossiers, na de 
ingebruikneming van de nieuwe structuren (zie verder). De informatie wordt 
weergegeven met vermelding van de verwijzing naar het wetsartikel; enkel voor de 
vrijwlligers wordt de benaming voluit geschreven. 

 
Voorbeelden: 
 
 Betrokkene werd ingeschreven als potentieel voorzitter in de hoedanigheid van 

advocaat op 17 maart 2004. 
 
 Bijwerking:  10/130/0/17032004/6/04 
 Afdruk:  130  17032004 6/art.95,par.4,al.2,cat.4 
 



 Betrokkene werd ingeschreven als vrijwilliger op 25 maart 2009. 
 
 Bijwerking:  10/130/0/25032009/6/10 
 Afdruk:  130  17032004 6/vrijwilliger 
 

 
 

3° Met Code 6 (Voorzitter) – Structuur geldig vanaf 8 juni 2009. 
 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM C. CAT. VRIJW. AANTAL NIS-CODE 

1 0 1 3 0 0 D D M M J J J J 6       N N N N N 

 
 

- Operatiecode (O.C.) :  10, 11, 13 en 20 
 
- Dienstcode   (D.)  : 0 
 
- Informatiedatum  : is de datum waarop de informatie in het dossier  

   wordt ingevoerd.  
 
- Code (C.)   : 6 

 
- Categorie (CAT.)  : deze stemt overeen met de nieuwe categorieën,  

    zoals vastgelegd in de wet van 14 april 2009  
    houdende diverse bepalingen inzake   
    verkiezingen (BS van 15 april 2009). 
 
De categorieën zijn de volgende : 
 
01 – art. 95, § 4, al. 3, 1° de magistraten van de Rechterlijke Orde; 
02 – art. 95, § 4, al. 3, 2° de gerechtelijke stagiairs; 
03 – art. 95, § 4, al. 3, 3° de advocaten en de advocatenstagiairs volgens hun  
    inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs; 
04 – art. 95, § 4, al. 3, 4° de notarissen; 
05 – art. 95, § 4, al. 3, 5° de gerechtsdeurwaarders; 
06 – art. 95, § 4, al. 3, 6° ambtenaren niveau A en B; 
07 – art. 95, § 4, al. 3, 7° het onderwijzend personeel; 
08 – art. 95, § 4, al. 3, 8° de vrijwilligers; 
09 – art. 95, § 4, al. 3, 9° personen aangewezen onder de kiezers van de kieskring. 
 

- Vrijwilliger (VRIJW.) :  aanduiding dat betrokkene wenst te zetelen als  
     vrijwilliger. 

    Code 00 : geen vrijwilliger 
    Code 01:  vrijwilliger. 

 
 
Opmerkingen: 
 
Ten einde dubbel gebruik van de benaming in de afdruk te vermijden worden de 
vrijwilligers niet als afzonderlijke categorie vermeld; de categorie 08 kan dus niet 
ingevoerd worden. 
 
Gezien het vrijwillige karakter van de deelname van deze personen zullen zij een 
oneindig aantal keer aangewezen kunnen worden tenzij de betrokkenen vragen om niet 
meer als vrijwilliger te worden opgenomen in het Rijksregister. 
 



 
- Aantal   : het aantal keer dat iemand effectief gezeteld heeft in 

    een stembureau of stemopnemingsbureau. 
 
- NIS-code   :  de NIS-code van de gemeente die de informatie  

    invoert; deze informatie kan nuttig zijn wanneer  
    betrokkene ondertussen verhuisd is (= andere  
    gemeente van beheer). 

 
Door het invoeren van de nieuwe structuur, die van toepassing is vanaf 1 juni 2009, 
wordt de informatie weergegeven in het dossier met vermelding van de nieuwe categorie, 
afgekort, en tussen haakjes de aanduiding “Gewijzigd”. 
 
 

 Afkorting Abréviation Abkürzung 
01 –  
art. 95, § 4, al. 3, 1° 

de magistraten van de Rechterlijke Orde; Magistraat Magistrat Magistrat 

02 –  
art. 95, § 4, al. 3, 2° 

de gerechtelijke stagiairs; Ger. Stage Stag. Jud. Ger. Prakt 

03 –  
art. 95, § 4, al. 3, 3° 

de advocaten en de advocatenstagiairs 
volgens hun inschrijving op het tableau of 
de lijst van stagiairs; 

Advocaat Avocat R. Anwalt 

04 –  
art. 95, § 4, al. 3, 4° 

de notarissen; Notaris Notaire Notar 

05 –  
art. 95, § 4, al. 3, 5° 

de gerechtsdeurwaarders; Ger. Deurw Huissier  GVollziehr 

06 –  
art. 95, § 4, al. 3, 6° 

ambtenaren niveau A en B; Ambt A/B Fonct. A/B Beamter AB 

07 –  
art. 95, § 4, al. 3, 7° 

het onderwijzend personeel; Onderwijs Enseignem. Lehrpers. 

08 –  
art. 95, § 4, al. 3, 8° 

de vrijwilligers;  

09 –  
art. 95, § 4, al. 3, 9° 

personen aangewezen onder de kiezers 
van de kieskring. 

Kiezer Electeur Wahler 

 
 
 

Voorbeeld: 
 
 Betrokkene wordt ingeschreven als potentieel voorzitter in de hoedanigheid van 
 leerkracht op 17 juli 2009, geen vrijwilliger, nog niet gezeteld, in de gemeente 
 Buggenhout. 
 
 Bijwerking:  10/130/0/17072009/6/07/00/00/42004 
 Afdruk:  130  17072009 6/Onderwijs (Gewijzigd)//00/te Buggenhout 
 

 
  
 
 
 
 



 
 

4° Met Code 7 – Structuur geldig vanaf 8 juni 2009. 
 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM C CAT. VRIJW. AANTAL NIS-CODE 

1 0 1 3 0 0 D D M M J J J J 7 0 0     N N N N N 

 
 

- Operatiecode (O.C.) :  10, 11, 13 en 20 
 
- Dienstcode   (D.)  : 0 
 
- Informatiedatum  : is de datum waarop de informatie in het dossier  

   wordt ingevoerd.  
 
- Code (C.)   : 7 

 
- Categorie (CAT.)  : 00 

 
- Vrijwilliger (VRIJW.) :  aanduiding dat betrokkene wenst te zetelen als  

     vrijwilliger. 
    Code 00 : geen vrijwilliger 
    Code 01:  vrijwilliger. 

 
Opmerking: 
 
Gezien het vrijwillige karakter van de deelname van deze personen zullen zij een 
oneindig aantal keer aangewezen kunnen worden tenzij de betrokkenen vragen om niet 
meer als vrijwilliger te worden opgenomen in het Rijksregister. 
 

- Aantal   : het aantal keer dat iemand effectief gezeteld heeft in 
    een stembureau. 

 
- NIS-code   :  de NIS-code van de gemeente die de informatie  

    invoert; deze informatie kan nuttig zijn wanneer  
    betrokkene ondertussen verhuisd is (= andere  
    gemeente van beheer). 

 
Voorbeeld: 
 
 Betrokkene wordt voor de eerste keer ingeschreven als vrijwilliger voor de functie van 
 bijzitter in een stembureau in de gemeente Buggenhout op 22 juli 2009. 
 
 Bijwerking:  10/130/0/22072009/7/00/01/00/42004 
 Afdruk:  130  22072009 7/00/vrijwilliger/00/ te Buggenhout 

 
 
 Opmerking: 
 

Indien iemand die als vrijwilliger geregistreerd staat, niet langer in deze hoedanigheid 
wenst op te treden bij de verkiezingen, moet de informatie in de overeenstemmende code 6 
of 7 worden ingevoerd met de aanduiding “geen vrijwilliger” (= code 0). 
 
Het aantal keer dat betrokkene effectief gezeteld heeft, moet overgenomen uit de 
bestaande informatie in het dossier. 

 



 
 
 
 

b) Structuur met einddatum van de kiesonbevoegdheidsperiode 
 
- Deze structuur wordt toegepast voor een persoon die uitgesloten of geschorst wordt 

van de uitoefening van het kiesrecht 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM C. 
EINDDATUM 

KIESONBEVOEGDHEID 

1 0 1 3 0 0 D D M M J J J J 3 D D M M J J J J
 
Toegelaten codes : 
 
Wat de operatiecode en dienstcode betreft, zie de structuur hierboven. 
 
Datum:  is de datum in 8 cijfers waarop betrokkene het kiesrecht verliest of het  
   recht verliest om deel te nemen aan een gemeentelijke volksraadpleging. 
 
Code niet-kiezer / niet-deelnemer aan gemeentelijke volksraadpleging (C):  3 
 
Einddatum van de kiesonbevoegdheid (facultatief):  
is de datum in 8 cijfers waarop de uitsluiting van het kiesrecht of het recht om deel te 
nemen aan een gemeentelijke volksraadpleging eindigt. 
 
Voorbeeld : 
 
Een persoon wordt wegens een veroordeling op 10 januari 2000 uitgesloten van het 
kiesrecht tot 10 januari 2010.  
 
10/130/0/10012000/3/10012010 
 
 
c) Structuur met operatiecode 13 (annulatie). 

 
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 

1 3 1 3 0 0 D D M M J J J J 
 
 
 
413.  Mogelijke gevallen en verwerpingen. 
 

a) Mogelijke gevallen 
 

Informatie in het dossier Bijwerking 
Geen IT 130 aanwezig Standaardprocedure 
IT130 met code 6  Invoering van een nieuwe code 6 

vervangt de bestaande informatie 
IT130 met code 7  Invoering van een nieuwe code 7 

vervangt de bestaande informatie 
IT 130 met code 3 (geen kiezer) Invoering van een code 6 of 7 wordt 

geweigerd 
IT 130 met code 1 Standaardprocedure 



 
 

b) Verwerpingen 
 

370 Foutieve vervaldatum 

373 Foutieve kiezerscode 

374 Betrokkene heeft op de informatiedatum de leeftijd van 15 jaar niet bereikt ! 

375 De informatie in de bijwerking is onverenigbaar met de informatie in het dossier 

376 Geen actief IT132 of geen opgeheven IT132  

377 Foutieve code voor vrijwilliger (enkel 00 en 01 toegelaten) 

378 Foutieve code voor de categorie 

379 Foutieve code voor het aantal keer gezeteld 

 
 
 
414. Het verlies van het kiesrecht dat door middel van code 3 opgenomen wordt in het IT 130, 

moet ingevoerd worden in de dossiers van de onderdanen van de Europese Unie 
(verkiezing van het Europees Parlement en gemeenteraadsverkiezingen) en in de dossiers 
van de onderdanen van buiten de Europese Unie (gemeenteraadsverkiezingen).  

 
Deze informatie is van essentieel belang wanneer het College van Burgemeester en 
Schepenen moet oordelen over de gegrondheid van de aanvraag van de betrokkenen tot 
deelname aan een verkiezing, vóór hun eventuele inschrijving op de lijst der kiezers. 
 
De ontzetting uit het kiesrecht dient voor de onderdanen van binnen en buiten de Europese 
Unie eveneens in aanmerking genomen te worden bij het opmaken van de lijsten der 
deelnemers aan een gemeentelijke volksraadpleging. 

 
 
 
 


