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I.T. 022 – VERBLIJFPLAATS IN HET BUITENLAND 

  
 

Inleiding 
 
Met toepassing van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de wet van 26 juni 
2002 inzake consulaire bevolkingsregisters kunnen de Belgen die in het ambtsgebied van een 
(ere)consulaire beroepspost hun hoofdplaats vestigen en die niet opgenomen zijn in de 
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, in deze registers ingeschreven worden. 
 
Het dossier wordt vanaf dat moment beheerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse 
Zaken. Betreft het een hoofdverblijf dan vermeldt het I.T. 001 het land van de diplomatieke post die het 
dossier beheert. Het I.T. 022 vult deze informatie aan; het kan enkel worden ingevoerd door de FOD 
Buitenlandse Zaken. 
 
Het zogenaamde “dubbel beheer” van dossiers wordt bijgevolg uitgesloten. Indien de persoon slechts 
tijdelijk in het buitenland verblijft – zie nummer 96 van de Algemene onderrichtingen betreffende het 
houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie april 2002) – blijft de persoon ingeschreven 
in de Belgische gemeente die het I.T. 026 (tijdelijke afwezigheid) invoert. 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, §2, 3° van het koninklijk besluit van 3 april 1984 
betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, mogen de 
informatiegegevens betreffende een Belgisch onderdaan die tijdelijk in het buitenland verblijft dan 
worden ingevoerd of gewijzigd door de FOD Buitenlandse Zaken of de diplomatieke posten voor de 
informaties die betrekking hebben op de burgerlijke staat waarvan ze kennisgeving ontvangen hebben of 
betreffende akten die ze verleden hebben. 
  
Het I.T. 022 werd eveneens aangepast met het oog op de uitvoering van de wetswijziging voor het 
stemrecht van de Belgen in het buitenland, ten einde een meer gestructureerde weergave van de 
informatie te kunnen garanderen - zie verder: punt d. 

 
 

Samenstelling 
 

1. De informatiedatum: de datum waarop betrokkene op het adres in het buitenland wordt 
ingeschreven. 

 
2. Dipl. Post: de code van de diplomatieke post (4 cijfers) toegekend door de FOD Buitenlandse 

Zaken. 
 

3. Territoriale code (TERR): landencode (3 cijfers), toegekend door de FOD Buitenlandse Zaken, die 
overeenstemt met de diplomatieke post. 

 
4. Verblijfplaats 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.  
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5. Landencode: verplicht in te vullen zone van 5 tekens, namelijk de landencode, die overeenstemt 
met de hoofdverblijfplaats, tussen haakjes.  

 
 

6. Toegestane operatiecodes:  10 (invoering of bijwerking); 
   11 (verbetering); 
   12 (vervallenverklaring); 
   13 (vernietiging); 
   20 (verbetering van een datum). 
 
 

Structuur 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM DIPL. POST  TERR. 
  0 2 2 0 D D M M J J J J     *    

 
 

TEKSTZONE 1  TEKSTZONE 2  
      ;       ; 

(maximum 150 tekens)  (maximum 150 tekens)  
  

TEKSTZONE 3 LANDENCODE 
       ( X X X ) 

(maximum 150 tekens) verplicht 5 tekens 
 

 
De weergave in het dossier ziet er als volgt uit: 
 

022 (V.B.)  datum  Dipl. Post:  diplomatieke post   land   
    Verblijfplaats: adres;  plaats  /  land 

 
 
 

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 asterisk en de eerste puntkomma is verplicht. De landencode tussen 
haakjes sluit het bericht af. 
 

3. Het invoeren van de oude structuur voor het I.T. 022 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. 

 
 

Voorbeelden  

 
1) Inschrijving van een Belgisch persoon in de ambassade te Ottawa (Canada) op 15 november 2002 

met als adres : Queenstraat 154 te L0R 1B1 Beamsville. 
 

 10/022/0/15112002/1056*401Queenstraat 154;L0R 1B1 Beamsville;Ontario(401) 
of 

 10/022/0/15112002/1056*401Queenstraat 154;Beamsville;Ontario(401) 
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2) Inschrijving van een Belg in het Consulaat te Vilnius (Litouwen) op 15 november 2002 terwijl de 

hoofdverblijfplaats van deze persoon gelegen is in Riga (Letland). 
 

 10/022/0/15112002/3419*137/Rigakaai154;ABC-123 Riga(135) 
 of 
 10/022/0/15112002/3419*137/Rigakaai 154;Riga(135) 
 
 
 
 
3) Inschrijving van een Belg in het consulaat te Santa Cruz de Tenerife (Canarische eilanden) – 

Spanje, op 15 november 2002 met als adres: Calle Los Angeles, 3 – appartement 5B te 38683 
Puerto de Santiago. 
 
10/022/0/15112002/3240*109Calle Los Angeles, n° 3 – Apt. 5B;38683 Puerto de Santiago(109) 

 
 

Opmerking: de schuine streep dient enkel voor de leesbaarheid van de structuur; zij wordt 
niet opgenomen in de bijwerking. 

 

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. In bepaalde gevallen zal deze controle zich uitbreiden naar het I.T. 023 
(postadres in het buitenland – zie nummer 189). 
 
Wanneer het dossier van dergelijke kandidaat-kiezers geen I.T. 022 met de nieuwe structuur bevat, 
moet de gemeente het I.T. 022 invoeren op basis van de gegevens die in de bovenste helft (= eerste 
adres) van het formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale 
Wetgevende Kamers voorkomen. Het adres onderaan (= tweede adres) doet dienst als 
correspondentieadres, en moet in het I.T. 023 ingebracht worden. 
 
Wanneer het dossier van de kandidaat-kiezer een informatie in het I.T. 022 bevat met de oude structuur, 
of een informatie die niet overeenstemt met het eerste adres op het formulier, moet de gemeente het 
eerste adres op het formulier in het I.T. 022 invoeren met de nieuwe structuur. 

 
In beide gevallen is de informatiedatum dan diegene die vermeld is op het formulier voor de aanvraag tot 
inschrijving als kiezer. De structuur onder punt c. is van toepassing. 

 
Indien het dossier een I.T. 022 met de nieuwe structuur bevat, moet alleen de bijwerking van het I.T. 132 
uitgevoerd worden. 
 
Opmerking: 
 
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. 

VILNIUS / 

LITOUWEN LETLAND 


