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I.T. 132 - REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE 

GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING 

VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS 
 
 

Algemeenheden 
 
De wet van 7 maart 2002 (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2002) heeft het stemrecht voor de Belgen die in het 
buitenland gevestigd zijn, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, ingrijpend gewijzigd.  
 
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. 
 
De wet van 19 juli 2012 tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het 
buitenland (B.S. van 22 augustus 2012) beoogt dit stemrecht te vereenvoudigen door te voorzien in 
objectieve criteria met betrekking tot de aansluiting bij een gemeente van inschrijving, door de inschrijving 
als kiezer te bestendigen en de nadere regelen betreffende de stemming en de verwerking van de stemmen 
te verbeteren. 
 
Met toepassing van de wet van 17 november 2016 tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 
1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (B.S. van 20 december 2016) werd een aantal 
bepalingen gewijzigd met betrekking tot het stemrecht van de Belgen in het buitenland. 
 
De modelformulieren van de aanvraag voor de inschrijving als kiezer, voor de volmacht en voor de verklaring 
op erewoord voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven werden vastgelegd in de 
koninklijke besluiten van 30 november 2017 (B.S. van 15 januari 2018), en zijn van toepassing sedert 25 
januari 2018. 
 

* * * 
 
De Belg in het buitenland moet zich niet meer bij elke verkiezing verplicht opnieuw inschrijven als kiezer, 
behalve wanneer: 
• hij niet meer in de diplomatieke of consulaire post in kwestie is ingeschreven; 
• hij bij de vorige verkiezing niet heeft gestemd; 
• hij bij de vorige verkiezingen gekozen heeft per brief te stemmen en zijn stemwijze niet binnen de 

opgelegde termijn heeft bevestigd. 
 
Zij kunnen hun stemrecht uitoefenen op vijf manieren: 
• Persoonlijk stemmen in een Belgische gemeente; 
• Stemmen bij volmacht in een Belgische gemeente; 
• Persoonlijk stemmen in de consulaire beroepspost waar zij ingeschreven zijn; 
• Stemmen bij volmacht in de consulaire beroepspost waar zij ingeschreven zijn; 
• Stemmen per briefwisseling. 
 
De in het buitenland verblijvende Belg – die bij volmacht stemt in België – moet een volmachtdrager 
aanduiden onder de kiezers van de gemeente waar hij is ingeschreven; dit geeft blijk van een objectief 
aansluitingscriterium. De volmachtdrager kan echter ook een andere in het buitenland verblijvende Belg zijn 
die in dezelfde gemeente in België is ingeschreven, en die ervoor gekozen heeft om persoonlijk in deze 
gemeente te gaan stemmen. Overeenkomstig artikel 147bis, §2, van het Kieswetboek mag iedere 
gemachtigde slechts één volmacht hebben.  
 
Het IT 132 heeft tot doel in het Rijksregister de informatie betreffende dit bijzonder type van uitoefening van 
het stemrecht op te nemen. 
Het IT132 met betrekking tot het stemrecht van de Belgen in het buitenland wordt uitsluitend 
bijgewerkt door de consulaire beroepsposten van de FOD Buitenlandse Zaken. 
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Samenstelling van de informatie 
 

De informatiedatum: 
 

� De datum waarop de diplomatieke post het inschrijvingsformulier ontvangt (indiening); 
� De datum waarop de diplomatieke post het inschrijvingsformulier ontvangt tot wijziging van de 

stemwijze; 
� De datum waarop het beroep tegen de niet-erkenning door de diplomatieke post aanvaard wordt 

door het College van burgemeester en schepenen; 
� De datum waarop het Hof van Beroep uitspraak doet over het beroep ingesteld tegen de 

beslissing van het College van burgemeester en schepenen; 
� In geval van de code 90: de datum waarop het beroep wordt ingesteld. 

 

Code: 
 

01 =  persoonlijk stemmen in een Belgische gemeente; 
02 =  stemmen bij volmacht in een Belgische gemeente; 
03 =  persoonlijk stemmen in de consulaire beroepspost waar zij ingeschreven zijn; 
04 =  stemmen bij volmacht in de consulaire beroepspost waar zij ingeschreven zijn; 
05 =  stemmen per briefwisseling. 
 
90 =  invoering van het beroep 
 
De codes 02 en 04 worden ingevoerd in het dossier van de volmachtgever. In het dossier van de 
volmachtdrager zal respectievelijk de code 12 en 14 voorkomen (autogeneratie). 

 
 

NIS-code: 
 
- de NIS-code van de Belgische gemeente waar de kiezer wordt ingeschreven; 
- de NIS-code van de Belgische gemeente waar het beroep wordt ingesteld. 

 
 

Post:  
 
de code van de diplomatieke post (4 cijfers) toegekend door de FOD Buitenlandse Zaken. 
 
 
Territoriale code:  
 
landencode (3 cijfers) toegekend door de FOD Buitenlandse Zaken. 
 
 
Code adres: 
  
aanduiding van het adres waar betrokkene zijn oproepingsbrief of stembiljet wenst te ontvangen. 

 
Code 0 =  niet van toepassing. 
 
Code 1 = er is slechts één adres vermeld op het formulier voor aanvraag tot inschrijving als 

kiezer; het adres moet overeenstemmen met het adres vermeld in IT 022. 
 
Code 2 = het tweede adres dat vermeld is op het formulier voor aanvraag tot  inschrijving als kiezer 

wordt gebruikt als correspondentieadres; dit adres moet overeenstemmen met het adres 
vermeld in het IT 023. Het eerste adres wordt opgenomen in het IT 022. 
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Rijksregisternummer: 
 
Voor de codes 02 en 04 moet het bericht vervolledigd worden met het nationaal nummer van de 
volmachtdrager. 

 
Opmerking: in afwachting van de definitieve aanduiding van de volmachtdrager kan een nationaal 
nummer bestaande uit 11 nullen worden ingevoerd (000000 000-00), zonder autogeneratie. 
Het reële nationale nummer kan worden ingevoerd tot 20 dagen voor de verkiezingen door middel van 
een verbetering (OC 11), met autogeneratie naar het betrokken dossier. 

 
 

Criterium 
 

01 = de Belgische gemeente waar de persoon ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters; 
 
02 = de Belgische gemeente waarin zijn geboorteplaats ligt; 
 
03 = de Belgische gemeente waar de vader of moeder van de persoon in de bevolkingsregisters 

is ingeschreven of laatst was ingeschreven; 
 
04 =  de Belgische gemeente waar de echtgenoot, de echtgenote of de vorige echtgenoot of 

echtgenote of de partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was 
ingeschreven in de bevolkingsregisters; 

 
05 = de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in het bevolkingsregister is 

ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant 
in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de 
bevolkingsregisters; 

 
06 =  de gemeente Brussel. 

 
   

Datum geldigheid verkiezingen 
  
deelname aan de verkiezingen die plaatsvinden vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op 
de indiening van het formulier. 

 
 

Opmerking: In de structuur van de bijwerking met OC10 kan deze datum worden ingevuld met 8 
nullen. Via programma wordt dan automatisch de geldigheidsdatum toegevoegd.  
De datum kan later eventueel verbeterd worden met een OC11; in dat geval moet de reële datum 
worden vermeld. 
 

Deelname aan de verkiezingen 
 
Deze informatie laat de burger toe om zijn keuze te registreren aan welke verkiezingen hij wenst deel 
te nemen als Belg in het buitenland. 
 
De structuur voorziet in het opnemen van alle mogelijke verkiezingen. In het huidige stadium is de 
registratie beperkt tot de verkiezingen voor de federale Kamer en de verkiezingen voor het Europees 
Parlement.  
Deelname aan de verkiezingen voor de regionale Parlementen en de Gemeente- en Provincieraden is 
momenteel uitgesloten. 
 
De code 0 in het veld voor de verkiezingen van Kamer, Europa, Gewest of Gemeenten betekent dat 
de persoon niet deelneemt aan deze verkiezingen. 
 
De code 1 in het veld voor de verkiezingen van Kamer, Europa, Gewest of Gemeenten betekent dat 
de persoon deelneemt aan deze verkiezingen 
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Commentaarzone (grafiek):  
 
Met toepassing van het koninklijk besluit van 3 september 2015 (B.S. van 21 september 2015) wordt 
op het inschrijvingsformulier met betrekking tot het stemrecht van de Belgen in het buitenland een 
rubriek toegevoegd waar de naam van de echtgenoot moet worden vermeld in geval het formulier 
betrekking heeft op een gehuwde vrouw.  
 
De ervaring leert immers dat in een aantal landen een brief geadresseerd aan een gehuwde vrouw 
niet toekomt als het adres niet de naam van haar echtgenoot vermeldt. 
 
Deze informatie kan opgenomen worden in een vrije tekstzone van 100 tekens. 
 
Deze zone zal worden samengevoegd met de informatie uit het IT022 of IT023 ten einde het 
uiteindelijke postadres te kunnen weergeven. 
 

 

Bijwerkingen 
 

Structuur voor bijwerking IT132 (OC10) met de codes 01, 03 en 05. 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 

1 0 1 3 2 0 D D M M E E J J 

 

CODE NIS-CODE  DIPL. POST  TERR. 

N N N N N N N N N N N * N N N 

 

CODE 

ADRES 

CRITERIUM DATUM GELDIGHEID 

VERKIEZINGEN 

KAMER EUROPA GEWEST GEMEENTE  GRAFIEK 

(max.100) 

N N N D D M M E E J J 0/1 0/1 0 0 **  

 
 
 

Structuur voor bijwerking IT132 (OC10) met de codes 02 en 04 (= volmacht). 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 

1 0 1 3 2 0 D D M M E E J J 

 

CODE NIS-CODE  DIPL. POST  TERR. 

N N N N N N N N N N N * N N N 

 

CODE ADRES RIJKSREGISTERNUMMER CRITERIUM DATUM GELDIGHEID VERKIEZINGEN 

N N N N N N N N N N N N N N D D M M E E J J 

 

KAMER EUROPA GEWEST GEMEENTE 

0/1 0/1 0 0 
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Voor de codes 02 en 04 moet het bericht vervolledigd worden met het nationaal nummer van de 
volmachtdrager. 
 
In afwachting van de definitieve aanduiding van de volmachtdrager kan een nationaal nummer 
bestaande uit 11 nullen worden ingevoerd (000000 00 0-00). In dat geval heeft er geen 
autogeneratie plaats. 
 
Het reële nationale nummer kan worden ingevoerd tot  20 dagen voor de verkiezingen door 
middel van een verbetering (OC 11), met autogenerat ie naar het betrokken dossier. 

 
 

 
Toegestane operatiecodes: 10 (invoering of bijwerking); 

  11 (verbetering); 
  12 (vervallenverklaring of suppressie); 
  13 (vernietiging). 
 
 

 
 

Controles. 
 
 

a) Controles – voor kiezer en voor zowel volmachtgever als volmachtdrager: 
 
- Belg zijn op de dag waarop de kiezerslijst wordt afgesloten; 
- De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de dag van de verkiezingen; 
- Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die gehouden worden in de diplomatieke 

posten (= met werkelijk IT001 (landencode) en IT022); 
- Niet ontheven zijn van zijn stemrecht op de dag van de verkiezingen. 
 

b) Bijkomende controles: 
 

Voor code 04 (stemming bij volmacht in de diplomatieke post): de landencode in het IT001 en 
de code van de diplomatieke post in IT022 moeten in de dossiers van zowel volmachtgever als 
volmachtdrager identiek zijn. 

 
 

Structuur voor bijwerking IT132 met OC11 
 
Door middel van een bijwerking met operatiecode 11 kunnen alle aanwezige informatiegegevens in 
het IT132 verbeterd worden, met uitzondering van de informatiedatum. 
 
De volledige structuur zoals hierboven beschreven in de punten A en B moet dus gebruikt worden (OC 
= 11). 
 
Voor een aanpassing van de informatiedatum moet de actieve informatie eerst verwijderd worden met 
OC13, waarna de correcte informatie kan geregistreerd worden met OC10. 
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Structuur voor bijwerking IT132 met OC12 en OC13. 
 
 

OC IT D Informatiedatum V 

N N 1 3 2 0 D D M M J J J J N 

 

  
In geval van meerdere actieve informaties in het IT 132, zelfs met een verschillende datum, moet een 
volgnummer (V) toegevoegd worden aan het einde van de structuur, om de informatie aan te wijzen 
die moet geannuleerd worden. 

De recentste informatie bovenaan in het bedoelde informatietype is nummer 1, de tweede informatie is 
nummer 2, enz. 

Indien de recentste informatie moet geannuleerd worden, is het volgnummer niet vereist.  

 
OC12: vervallenverklaring indien betrokkene bijvoorbeeld niet meer voldoet aan de voorwaarden om 
kiezer te zijn. 
 
OC13: vernietiging van foutief ingevoerde informatie. 

 
 

 

Wijzigingen in IT132 naar aanleiding van een bijwerking van een ander IT. 
 
a) Bijwerken gemeente van beheer - IT001 (inclusief annulatie van een dossier). 
 

In geval van wijziging van verblijfplaats : 
 - hetzij door verhuis in het buitenland; 
 - hetzij door verhuis van buitenland naar binnenland; 
 - hetzij door verhuis van binnenland naar buitenland; 
wordt een actieve informatie IT132 vervallen verklaard op de datum van de nieuwe inschrijving. 

 
Indien in het dossier dat bijgewerkt wordt met het nieuwe IT001 een actief IT132 aanwezig is dat 
een nationaal nummer bevat van een volmachtdrager of volmachtgever, wordt in dat dossier 
eveneens een vervallenverklaring (suppressie) van het IT132 gegenereerd.  

 
 Indien de Rijksregisternummers van de beide dossiers niet overeenstemmen (ander 

rijksregisternummer of een fictief nummer) dan wordt de bijwerking van het IT001 verworpen met de 
foutmelding ERROR 34a. 

 
 In dat geval moet de suppressie van het IT132 manueel uitgevoerd worden met gebruikmaking van 

een dienstcode 1. 
 
 
b) Bijwerken kiesgegevens - IT130. 
 

Bij invoeren van een IT130 code 3 - uitgesloten van het kiesrecht – wordt een actieve IT132 
vervallen verklaard, voor zover de vervaldatum van de kiesonbevoegdheid  ≥ de verkiezingsdag.  
Indien we te maken hebben met de gevallen van volmacht (code 2 en 4) dan wordt het actieve 
IT132 bij het dossier waarvan het nationaal nummer, naargelang het geval van de volmachtgever 
of volmachtdrager, terug te vinden is in het actieve IT132 van het basisdossier (bijwerking), 
eveneens vervallen verklaard. 

 



IT132 – Versie 01.01.2020 Pagina 7 
 

c) Bijwerken overlijden - IT150. 
 

Bij invoeren van een IT150 wordt een actieve  IT132 vervallen verklaard. 
Indien we te maken hebben met de gevallen van volmacht (code 2 en 4) dan moet het actieve 
IT132 bij het dossier waarvan het nationaal nummer, naargelang het geval van de volmachtgever 
of volmachtdrager, terug te vinden is in het actieve IT132 van het basisdossier (bijwerking), 
eveneens vervallen verklaard worden.  

 
 
d) Bijwerken nationaliteit – IT031. 
 
 Bij invoeren van een IT031 – nationaliteitswijziging in het geval dat een Belg vreemdeling wordt – 

wordt een actieve IT132 vervallen verklaard. 
 Indien we te maken hebben met de gevallen van volmacht (code 2 en 4) dan wordt het actieve 

IT132 bij het dossier waarvan het nationaal nummer, naargelang het geval van de volmachtgever 
of volmachtdrager, terug te vinden is in het actieve IT132 van het basisdossier (bijwerking), 
eveneens vervallen verklaard. 

 
e) Bijwerken verblijfplaats in buitenland  – IT022. 
 

Het IT132 in het dossier wordt automatisch gesupprimeerd wanneer de Belg in het buitenland 
ingeschreven wordt in het bevolkingsregister van een andere diplomatieke of consulaire 
beroepspost. 
Concreet gezien gebeurt dit bij een wijziging van de code van de diplomatieke post in het IT022. 

 
De eventuele informatie met betrekking tot de volmacht in het dossier van de volmachtdrager zal 
eveneens gesupprimeerd worden. 

 
 
 

Opmerkingen. 
 

1. Een persoon kan niet tegelijk volmachtdrager en volmachtgever zijn. 
 
2. Een dossier kan meerdere actieve informaties in het IT132 bevatten: 

 
- wanneer een persoon die in het buitenland verblijft zelf ingeschreven is als kiezer, en 

tegelijkertijd volmachtdrager is voor een ander persoon. 
 
- de betrokkene wenst een andere stemwijze te hanteren. Deze wijziging wordt actief vanaf de 

eerste dag van de vierde maand volgend op de indiening van de aanvraag. In de tussentijd 
blijft de vorige inschrijving geldig. 

 
3. Een nieuwe informatie kan ingevoerd worden op de dag dat een andere informatie vervallen 

verklaard wordt. 
 

4. De nieuwe structuren moeten altijd worden gebruikt. Indien, om één of andere reden, een 
bijwerking moet worden ingevoerd met een informatiedatum die ligt vóór 21 mei 2013, moeten de 
informaties “criterium” en “datum geldigheid” worden opgevuld met nullen. 
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Consultatie. 
 
Het IT132 wordt in principe ingevoerd door de diplomatieke of beroepsconsulaire post waar het 
formulier tot inschrijving als kiezer wordt ingediend. 
 
De transactie 45 (Uittreksel uit het kiezersregister) zal voor een Belg die in het buitenland verblijft en 
die aanspraak maakt op zijn stemrecht, zowel de verblijfplaats in het buitenland als het informatietype 
132 afdrukken.  
 
Deze transactie wordt voor een gemeente echter enkel aanvaard indien de vraag gesteld wordt door 
de gemeente is opgenomen in het desbetreffende IT132 (= overeenstemming gemeente die vraag 
stelt met NIS-code uit IT132). 

 
 
 

Structuur: %WS45∆nationaal nummer∆datum1∆datum2∆T 
 
� Datum1 = een reële datum (vorm ddmmeejj)  die niet in de toekomst ligt; bijvoorbeeld datum van 

vandaag. 
� Datum2 = een reële datum (vorm ddmmeejj) die wel in de toekomst ligt (bijvoorbeeld datum van 

de vooropgestelde volgende verkiezingsdag 15062003). 
� T = aanduiding van de taalcode (N, F, D). 
 
 
 
Afdruk van het adres bij transactie 45: 
 
Indien er persoonlijk gestemd wordt in een diplomatieke post (code 03), of gestemd wordt bij volmacht 
in een Belgische gemeente of in een diplomatieke post (codes 02 en 04) dan wordt het adres van het 
IT022 afgedrukt. 
 
Indien er persoonlijk gestemd wordt in een Belgische gemeente (code 01) of per briefwisseling (code 
05) ziet de afdruk er als volgt uit: 
 
� voor code adres  = 1 : afdruk van het adres uit IT022; 
� voor code adres = 2 : afdruk van het adres uit IT022 + afdruk van het IT023 voorafgegaan 

door de vermelding “correspondentieadres”. 
 
Een gemeente die de code ‘beroep’ (= code 90) heeft ingevoerd kan de informatie ‘verkiezing’ (IT130) 
consulteren via de transactie 45. Dit geeft haar de mogelijkheid om na te kijken of de persoon die het 
beroep heeft ingesteld eventueel ontzet is van zijn kiesrechten. 
 


