I.T. 023 – POSTADRES IN HET BUITENLAND

Inleiding
In vreemde landen is het postadres onontbeerlijk om de briefwisseling ter bestemming te brengen. Het
postadres wordt enkel opgenomen voor Belgen, onder het I.T. 023.
In het kader van het stemrecht voor de Belgen in het buitenland voor de federale Wetgevende
verkiezingen doet het I.T. 023 dienst als correspondentieadres. In dat geval geeft het I.T. 023 het adres
weer waar betrokkene zijn oproepingsbrief of stembiljet wenst te ontvangen in geval van persoonlijk
stemmen in een Belgische gemeente of stemmen per briefwisseling.

Samenstelling
1. De informatiedatum: de datum waarop betrokkene op het postadres in het buitenland wordt
ingeschreven.
2. Postadres in het buitenland: drie vrije tekstzones van maximum 150 tekens voor het invoeren van
het adres van betrokkene. Niettegenstaande de respectievelijke maximumlengte van de drie
tekstzones geldt voor de drie zones samen een maximale totale lengte van 150 tekens, exclusief
de 2 scheidingstekens en 5 tekens voor de landencode tussen haakjes.
De derde tekstzone is facultatief; het gebruik van de tweede puntkomma is enkel nodig indien de
derde tekstzone een informatiegegeven bevat. Door middel van de puntkomma kan het adres
opgedeeld worden in drie rubrieken. Bij het afdrukken van etiketten worden de drie rubrieken dan
op een aparte lijn weergegeven; de puntkomma doet dan dienst als lijnsprong.
3. Landencode: verplicht in te vullen zone van 5 tekens, namelijk de landencode, die overeenstemt
met de hoofdverblijfplaats, tussen haakjes.
4. Toegestane operatiecodes:

10 (invoering of bijwerking);
11 (verbetering);
12 (vervallenverklaring);
13 (vernietiging);
20 (verbetering van een datum).
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Belangrijke opmerkingen
1. Niettegenstaande de respectievelijke maximumlengte van de drie tekstzones geldt voor de drie
zones samen, inclusief de twee scheidingstekens, een maximumlengte van 152 tekens + 5
tekens voor de landencode tussen haakjes.
2. Het invoeren van de eerste puntkomma is verplicht. De landencode tussen haakjes sluit het
bericht af.
3. Het invoeren van de oude structuur voor het I.T. 023 is niet meer mogelijk. De informaties van het
oude type die aanwezig zijn in de dossiers blijven bewaard, en zij worden nog als dusdanig
afgedrukt. De informatie kan echter altijd verbeterd worden.

Controles
Het I.T. 023 kan slechts in een dossier worden bijgewerkt als een I.T. 022 werd opgenomen.
Het I.T. 023 kan worden opgenomen, zelfs als het identiek is aan het I.T. 022.
Het I.T. 023 mag enkel worden ingevoerd door de FOD Buitenlandse Zaken.
Bij wijziging van het I.T. 001 wordt het postadres niet meer afgedrukt op de R-kaart.
Op andere documenten wordt evenwel de melding gemaakt "gesupprimeerd op".

Stemrecht voor de Belgen in het buitenland
Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de Belgische
diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland en die voldoen aan de
kiesbevoegdheidsvoorwaarden zijn onderworpen aan de stemplicht.
Deze personen laten zich inschrijven als kiezer in de Belgische gemeente van hun keuze. De
gemeente wordt hiervan op de hoogte gebracht door middel van het formulier voor aanvraag tot
inschrijving als kiezer.
Deze informatie wordt ingebracht in het I.T. 132 – zie hoofdstuk 34 van onderhavige onderrichtingen.
De bijwerking in het I.T. 132 zal echter verworpen worden als er geen I.T. 022 met de nieuwe structuur
in het dossier voorkomt.
Indien betrokkene, in geval van persoonlijk stemmen in een Belgische gemeente of stemmen per
briefwisseling, zijn oproepingsbrief of stembiljet op een ander adres dan dat van het I.T. 022 wenst te
ontvangen (= tweede adres op het formulier), voert de gemeente het I.T. 023 in.
De informatiedatum is dan diegene die vermeld is op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving als
kiezer.
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