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               Recente  Regelgeving 

 

A. Wet van 9 november 2015 tot wijziging van de Bevolkingswet 

van 19 juli 1991 en de Rijksregisterwet van 8 augustus 1983 

(Belgisch Staatsblad / BS van 30 november 2015) 

 

 

 

 

  I. RECENTE REGELGEVING 



De volgende uitvoeringsbesluiten willen uitvoering geven aan de 
doelstellingen van de wet van 9 november 2015, met name  : 

1° de rol van het Rijksregister in de preventie en de bestrijding van 
identiteitsfraude  
     bekrachtigen ; 

 

2° de volledigheid van de in het Rijksregister opgenomen 
gegevens  versterken ; 

 

3° de opdracht van administratieve vereenvoudiging waartoe het 
Rijksregister moet  
     bijdragen, met name ten dienste van de burgers . 

 

I. RECENTE REGELGEVING 
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B. Uitvoeringsbesluiten  

 Rijksregister : 

1° Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de historiek van 

de foto’s (BS van 5 september 2016) 

2° Koninklijk besluit van 19 september 2016 betreffende de 

opname van het uur van geboorte en het uur van overlijden in het 

Rijksregister (BS van 14 oktober 2016) 

3° Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot bepaling van de 

contactgegevens in het Rijksregister (BS van 1 augustus 2017). 

 

 

 

 

 

  I. RECENTE REGELGEVING 



 

 Bevolking : 

1° Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van enkele  

    basisbesluiten van de bevolking en het Rijksregister – “Groot 

    KB” – (BS van 28 april 2017), toegelicht bij ministeriële 

    omzendbrief van 8 mei 2017,  provinciale sessies in najaar 2017                    

voor de  gemeenten en experten sessies in 2018 

2° Ministerieel besluit van 21 april 2017 tot vaststelling van de 

    attesten via het Rijksregister (BS van 28 april 2017)    

3° Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aan- 

    vraag van tijdelijke afwezigheid (BS van 28 april 2017). 
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 Enkele gerealiseerde toepassingen 

 

a)Toepassing    ’ Mijn Dossier ’ in het Rijksregister 

 

• Mijn dossier is een online toepassing die de burger toegang geeft tot zijn 

persoonlijk dossier in het Rijksregister met diverse ‘apps’.  Ze is 

toegankelijk door middel van zijn elektronische identiteitskaart en een 

kaartlezer op het volgende URL-adres : https://mijndossier.rrn.fgov.be   

 

• De structuur en lay-out van de applicatie is in 2017 volledig herwerkt om 

deze gebruiksvriendelijker te maken voor de burger. 

 

 

I. RECENTE REGELGEVING 
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 I. RECENTE REGELGEVING 

• Via “Mijn Dossier” met zijn eID kan de burger : 

1° bepaalde attesten bekomen. Deze online attesten dragen 

    de digitale stempel van het Rijksregister (KB van 9 maart 

    2017 en MB van 21 april 2017) 

2° zijn elektronische contactgegevens  (GSM, E-mailadres, 

     telefoon en fax) ingeven (KB van 22 mei 2017 – IT 247) 

3° zijn gegevens in het Rijksregister checken 

4° zijn adreswijziging doorgeven en/of fouten doorgeven 

     (als uw gemeente dat toelaat) 

5° zien wie zijn gegevens de laatste 6 maanden heeft 

    geraadpleegd.  
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 I. RECENTE REGELGEVING 

 

 Vanaf juni 2017 zijn er via ‘Mijn Dossier’ 10 attesten verkrijgbaar. 

   

 10 reglementaire Bevolkingsattesten  gratis via de toepassing  

‘Mijn Dossier’ en verdere uitbouw met een  algemene 

informatiecampagne in het najaar 2017 (zie circulaire van 15 

september 2017). 

      De modelattesten zijn vastgelegd bij MB van 21 april 2017. 

 

 De burger kan uiteraard deze attesten ook blijven afhalen  

       via zijn gemeentelijk loket (persoonlijk of digitaal). 
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 I. RECENTE REGELGEVING 

 

 Bij alle instanties die attesten opvragen, is aangedrongen de online attesten 

verkregen via de toepassing “Mijn Dossier” als geldig  te beschouwen en nooit 

te weigeren (ze hebben immers dezelfde juridische waarde als  de attesten 

van een gemeente). 

 

 De burger wordt aangespoord de digitale attesten door te sturen, die in 

tegenstelling tot papieren attesten heel moeilijk te vervalsen zijn. De 

authenticiteit kan bovendien meteen gecontroleerd worden door te klikken op 

de digitale stempel van het Rijksregister.  

 

 Ook verdere promotie van het ‘Only Once’ principe bij de overheden 

(rechtstreekse controle in het Rijksregister en geen attesten meer vragen aan 

de burger). 
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 I. RECENTE REGELGEVING 

 

b) Veralgemening  elektronisch basisdocument 

 

           Deze is in alle gemeenten voltooid in juni 2017. 

 

 C) Uniek oproepingsmodel voor de burgers  

        met unieke fotomatrix voor alle soorten Belgische 

identiteitsdocumenten ( foto ICAO norm voor  eID , paspoorten en eVK), 

alsook nieuwe en snellere spoedprocedures voor de identiteitskaarten in 

2017 . 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

AGENDA 

 

1. Bevolking 

A) Nieuwe bevolkingsregelgeving  

B) Nieuwe initiatieven inzake 

      Identiteitsfraude. 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

2. Rijksregister 

 

A) Nieuwe adresstructuur 

B) Modernisering Burgerlijke Stand 

C) Fusies gemeenten. 

  Over de ‘migratie ‘ van het Rijksregister  > zie  presentatie van  

         Eric  Roelandt 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

3. EID-projecten 

 

                       

         Over de nieuwe  generatie eID vanaf 2019 

                            >   Zie presentatie van Bart Vrancken  
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

4. Verkiezingen 

A) Bevoegdheid voor de verkiezingen in België 

B) Stand van zaken elektronisch stemmen 

C) Nieuw systeem voor kandidatenbeheer  

     en inzamelingresultaten 

D) Nieuwe regionale  regelgeving in 2018  

E) Nieuwe federale regelgeving in 2019. 
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                                1. Bevolking 

A) Nieuwe bevolkingswetgeving 

 

• 1° De nieuwe wetswijziging – op verzoek van de Raad van State – heeft 

als doel het begrip “hoofdverblijfplaats” duidelijker te preciseren aan de 

hand van een definitie van één van de elementen ervan, namelijk het  

“huishouden of gezin ”. 

• Het begrip “huishouden of gezin” impliceert het feit van samen te leven, 

met name een unieke en gezamenlijke huisvesting te delen. Dat dit het 

geval is, hangt natuurlijk af van de plaats inrichting en de configuratie : een 

al dan niet gemeenschappelijke keuken, een al dan niet 

gemeenschappelijke badkamer en slaapkamer , al dan niet 

gemeenschappelijke water-, elektriciteits- en/of gasmeters, … 

II. NIEUWE PROJECTEN 
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• 2° De nieuwe wetgeving stelt ook dat de gemeentelijke overheden zich  in 

bepaalde gevallen mogen richten tot de dienstenleveranciers van 

nutsverbruiken, zoals water- en energieverbruik en/of een overzicht van het 

gebruik van telecommunicatiediensten en dit in de strijd tegen de 

domiciliefraude. 

 

• 3° De nieuwe bevolkingswetgeving wil eveneens een wettelijke basis scheppen 

voor een verplichte opmaak van gemeentelijke verordeningen betreffende de 

woonstvaststelling en de huisnummering. Uit onderzoek is gebleken dat 

nauwelijks de helft van de gemeenten een reglement  ter zake heeft dat actueel 

en adequaat is . De gemeentelijke reglementen zullen ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan het departement dat een modelreglement zal opmaken. Er is 

een overgangsregeling. 

II. NIEUWE PROJECTEN 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

B )  Nieuwe regelgeving  inzake  Identiteitsfraude 

 

• Wettelijke missie van ADIB sinds 2015  >  wettelijke rol van de Taskforce ID-Fraude binnen 

ADIB  wordt verder versterkt in 2018. 

 

• Algemene omzendbrief Identiteitsfraude in mei 2016 van BIZA, BUZA en DVZ voor 

gemeenten en lokale politie en consulaire posten en infosessies Identiteitsfraude in 

Egmontpaleis te Brussel voor alle gemeenten in september 2016 met  aanvullende 

omzendbrief na evaluaties en feedback in december 2017. 

 

•Uitbouw netwerk van gemeenten met Helpdesk Identiteitsfraude bij Rijksregister en 

praktische opleidingssessies per arrondissement in 2016 en in 2017. 

 

•Overleg in 2017 met College PG   voor realisatie Circulaire Identiteitsfraude door College 

PG inzake gemeenschappelijke aanpak en effectieve vervolging bij identiteitsfraude. 
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  II. NIEUWE PROJECTEN 

                     2. Rijksregister  

A) Nieuwe adresstructuur in het Rijksregister – IT 

020 

• Samenwerkingsakkoord van 22 januari 2016 tussen Federale Staat en 

Gewesten met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop 

gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens     

(BS van 15 februari 2016) : het zogenaamde “Best Address” – 

samenwerkingsakkoord 

 

•Overleg en uitwerking van het datamodel adresgegevens door de 

partners in 2016 en 2017 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

 

•Ministeriële omzendbrieven van 25 en 26 januari 2017 met de aankondiging en 

realisatie nieuwe adresstructuur in het Rijksregister  

 

•Volgende timing  voor uitvoering nieuw IT 020 in Rijksregister  bij 

omzendbrief  van  24 november 2017 : 

 

In 2017  

 Technische uitwerking van nieuwe structuur 

 Uitvoering technische aanpassingen en opzetten testomgeving 

 

Januari- mei 2018 

 Testen en verbeteringen  

 Klaar voor indienststelling van de nieuwe programma’s  

 In mei  2018 nieuw IT 020 in productie . 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

 Nieuwe adresstructuur – IT 020 

 

 
O.C.  I.T. D. INFORMATIEDATUM 

REG (1) ID 

(20) 
POSTCODE (4) 

    0 2 0   D D M M J J J J N N N N N N 

STRAATCODE RIJKSREGISTER (4) 

N N N N 

STRAATNAAMCODE BeSt (20) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

HUISNUMMER (12) BUSNUMMER (10) 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

Facultatief gedeelte  ( voorzien in algemeen datamodel) 

*De facultatieve velden zullen slechts ingevuld worden na 

instructies van de bevoegde regionale overheid ! 

 

 

 

 

INGANG TRAP/LIFT VERDIEPING APPARTEMENT GEBOUWEENHEID 

Type 
(8) 

ID (20) Type 
(8) 

ID (20) Type 
(8) 

ID (20) Type 
(8) 

ID (20) Type 
(8) 

ID (20) 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

B) Modernisering burgerlijke stand 

 

• De Ministerraad van 9 december 2016 keurt de algemene 

krachtlijnen,doelstellingen, taakverdeling en uitgewerkte timing voor de 

modernisering en informatisering van de burgerlijke stand goed (FOD Justitie, 

FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, FEDICT, KSZ, 

Rijksarchief, VSG’s, VLAVABBS, GAPEC). 

 

• Op vraag van de lokale besturen startte de Dienst voor Administratieve 

Vereenvoudiging  (DAV) in 2010 een stuurgroep op voor het project 

‘Modernisering en informatisering van de burgerlijke Stand’.  

 

06/12/2017 AV van het Overlegcomité van het RR 



23 

 

 

 

 

 II. NIEUWE PROJECTEN 

• Het Regeerakkoord van 11 oktober 2014 stelt dat de modernisering en 

informatisering van de burgerlijke stand moet worden voortgezet. 

Daarom besliste de Ministerraad eind 2016 om de 589 gemeentelijke 

registers en 102 Belgische consulaire posten in één centrale 

databank  bij het Rijksregister  te integreren  tot de «Databank Akten 

Burgerlijke Stand» (DABS). 

 

• De DABS krijgt als taak in te staan voor de centrale opslag, de 

bewaring en het beheer van de akten van de burgerlijke stand 

zodanig dat hierop kan worden teruggevallen wanneer dit juridisch of 

internationaal vereist is of er een betwisting is omtrent bepaalde 

gegevens opgenomen in het Rijksregister. 
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 II. NIEUWE PROJECTEN 

 Krachtlijnen van de geplande modernisering 

De belangrijkste krachtlijnen van de geplande modernisering kunnen als volgt 

worden samengevat: 

 Integratie van de 589 gemeentelijke registers en 102 Belgische consulaire 

posten in één centrale Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) die 

onder de juridische verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie 

ressorteert maar voor het operationeel beheer is ondergebracht bij de FOD 

Binnenlandse Zaken - Rijksregister (betere werking door waar mogelijk gebruik 

te maken van de bestaande infrastructuur van het Rijksregister met de 

gemeenten) ; 
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 Aan de basisopdrachten en verantwoordelijkheidsverdeling inzake de 

burgerlijke stand wordt er niet geraakt; 

 Het werken met volledig elektronische akten die alleen elektronisch 

ondertekend worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand via eID; 

 De omschakeling van protocollaire akten naar uniforme documentaire 

akten in alle gemeenten; 

 De afschaffing van de dubbele archivering bij enerzijds de gemeenten 

en anderzijds de griffies van de rechtbanken; de haalbaarheid van de 

afbouw en/of afschaffing van de archivering bij de griffies van de 

rechtbanken zal prioritair onderzocht worden en zo snel als mogelijk 

geoperationaliseerd worden. 
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 Het verzekeren van een unieke gegevensinvoer door de gemeenten; 

 Het automatisch doorstromen van alle noodzakelijke gegevens naar 

het Rijksregister en de DABS zonder manuele interventie van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand (bijvoorbeeld de bijwerking van 

informaties inzake echtscheidingen direct via de griffie REA, naam- of 

geslachtswijzigingen via de FOD Justitie, enz…); 

 Het verzekeren van een universele dienstverlening ongeacht de 

gemeente die de akte heeft opgemaakt; 

 De modernisering wordt afgestemd op de lopende internationale 

initiatieven inzake de burgerlijke stand . 
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 Voorziene Timing : 

 

 Aanpassing Burgerlijk Wetboek – Titel II – Akten van de Burgerlijke 

Stand (Art. 34 tot 101 BW) tegen eind 2017/begin 2018 

 

 Migratie/Scannen van de oude registers en implementatie DABS  

      in 2018 

 

 Overgang naar DABS in 2019 
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C) Vrijwillige fusies van Vlaamse gemeenten 

- Ingevolge de Vijfde Staatshervorming van 2001 zijn de Gewesten 

bevoegd voor het wijzigen van de grenzen van provincies en gemeenten. 

 

- Het Vlaamse Decreet van 24 juni 2016 (BS van 19 augustus 2016) regelt 

de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten. 
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Heden zijn er  7 fusies gepland  op 1 januari 2019 :  

- tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek (nieuwe gemeente 

Oudsbergen)  en  tussen Neerpelt en Overpelt  (Pelt)  

       in de provincie Limburg ; 

- tussen Kruishoutem en Zingem (Kruisem), tussen Aalter en 

Knesselare (Aalter), tussen Deinze en Nevele (Deinze) en 

tussen Lovendegem,    Waarschoot  en Zomergem  (Lievegem)   

      in de  provincie Oost-Vlaanderen ;      

- tussen Sint - Amands en Puurs (Puurs-Sint-Amands)  in de  

     provincie  Antwerpen. 
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- De Vlaamse Gemeenschap werkt hiervoor een volledig draaiboek 

uit, maar deze fusies hebben ook een belangrijke impact op het 

federale niveau . 

- Website Vlaanderen: 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/draaiboek-fusies 

 

- De fusies  moeten uiterlijk op 31 december 2017 in de betrokken 

gemeenteraden zijn gestemd en gaan vervolgens  officieel in op 1 

januari 2019. 
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- Bijgevolg oprichting van een vaste Federale - Vlaamse werkgroep bij FOD 

Binnenlandse Zaken – Rijksregister tot regeling van,   

     onder meer : 

 

1° FOD Binnenlandse Zaken 

-  Politiezones en hulpverleningszones 

  -       Aanpassing van codering en adressen in het 

          Rijksregister ingevolge de fusie 
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- Wegwerken van dubbele straatnamen in de gemeenten die 

fusioneren  

 

- Aanpassing van administratieve 

     arrondissementen  

 

-  Aanpassing van kieskantons 

 

- Aanpassen van de adressen op de chip van eID 
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2° FOD Economie 

- Dienst voor Statistiek (toekenning NIS-codes aan 

gemeenten) 

- Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 

 

3° FOD Justitie 

- Gerechtelijke kantons 

- Burgerlijke stand 

 

4° FOD Mobiliteit 

- Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) 
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5° FOD Maatschappelijke Integratie  

- OCMW-gerelateerde materies 

 

6° FOD Volksgezondheid 

- Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) 

 

7° FOD Financiën 

- Registratierechten  

- Notariële akten 

- Kadaster en opcentiemen  

 

8° Overheidsbedrijven zoals Bpost 

 

06/12/2017 AV van het Overlegcomité van het RR 

 II. NIEUWE PROJECTEN 



35 

 

 

 

 

                  3 . EID -projecten 

    

 

 

             Zie presentatie Bart Vrancken  
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                     4. Verkiezingen 

A) Bevoegdheid voor de Belgische verkiezingen 

 

 Lokale verkiezingen voor de gemeenten en de provincies op 

zondag 14 oktober 2018  

      zijn volledige bevoegdheid van  ieder der 3 Gewesten 

 

 met uitzondering van de federale bevoegdheid 

(www.verkiezingen.fgov.be  ; zie de omzendbrief van 4 september 

2017)  voor : 
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- 1° De kiesvoorwaarden voor de burgers in België uit de Europese Unie 

(onderdaan lidstaat EU zijn, 18 jaar zijn, ingeschreven in de registers Belgische 

gemeente op 1 augustus 2018, burgerlijke en politieke rechten genieten en 

aanvraag kiezer doen op uiterlijk 31 juli 2018) > mogelijke impact van de 

BREXIT ; 

 

- 2° De kiesvoorwaarden voor de burgers in België buiten de Europese 

Unie (onafgebroken in België verblijven met een wettige verblijfstitel 

gedurende ten minste 5 jaar, ingeschreven in de registers Belgische gemeente 

op 1 augustus 2018, 18 jaar zijn, burgerlijke en politieke rechten hebben en 

aanvraag kiezer doen op uiterlijk 31 juli 2018) ; 
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- 3°De basisbepalingen voor de verkiezingen van de 

gemeenteraadsleden, de rechtstreekse verkiezing van de 

schepenen en van de leden van het OCMW in de 6 Vlaamse 

randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-

Rode, Wezembeek-Oppem en Wemmel –provincie Vlaams-Brabant ) 

en in Voeren (provincie Limburg) en in  Komen - Waasten  

(provincie Henegouwen) . 

 

> de zogenaamde “ Pacificatiewet ” van 8 augustus 1988. 
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 De gelijktijdige verkiezingen voor de Kamer, het Europees 

Parlement en de regionale Parlementen (Vlaams Parlement, 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Waals Parlement en Parlement 

van de Duitstalige Gemeenschap) eind mei/begin juni 2019 is een 

federale bevoegdheid. 

 

- De precieze verkiezingsdatum van de gelijktijdige verkiezingen in 

2019 wordt vastgesteld door de Europese Raad en zal gekend zijn 

begin 2018. 
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B) Stand van zaken elektronisch stemmen 

 

• In Vlaanderen wordt sinds 2012 enkel het nieuwe stemsysteem 

Smartmatic gebruikt : 151 van de 308 gemeenten en 58 % van de kiezers 

; de overige 157 gemeenten stemmen traditioneel. 

• Er wordt momenteel geen verdere uitbreiding overwogen door de 

Vlaamse overheid zelf ; wel zijn er sommige gemeenten in Vlaanderen 

die op eigen initiatief en kosten elektronisch willen stemmen vanaf 2018 

met  het stemsysteem Smartmatic. 

• Nergens in België wordt nog het oude stemsysteem  

      (Digivote/Jites) gebruikt. 
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• Vanaf 2018 gebruiken alle 19 gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en alle 9 Duitstalige gemeenten (kieskantons 

Eupen en Sankt-Vith) ook het stemsysteem Smartmatic. 

 

• In alle 253 gemeenten van het Waalse Gewest wordt er vanaf 2018 enkel 

nog met papier en potlood gestemd. 

 

• Aantal kiezers in België : 8 miljoen  

(4,8 miljoen in het Vlaams Gewest,   2,55 miljoen in het Waals Gewest,  

0,6 miljoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  en  

50.000 in het Duitstalig kiesgebied). 
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C) Nieuw systeem voor kandidatenbeheer, inzameling 

resultaten, verdeling zetels en aanwijzing gekozenen 

 

• In najaar 2015 samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de 3 

Gewesten en Duitstalige gemeenschap (= bevoegd voor haar eigen lokale 

verkiezingen vanaf 2018) om een nieuwe gezamenlijke toepassing te 

ontwikkelen voor het beheer van de kandidaten, het doorsturen van de 

verkiezingsresultaten, de zetelberekening en de aanwijzing van de gekozenen. 

 

• Eenzelfde toepassing is in het voordeel van alle gebruikers en overheden : 

de kandidaten, de partijen, de gemeenten, de kieshoofdbureaus en de 

organiserende overheden. 
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• Europese overheidsopdracht is uitgeschreven en uitgevoerd in 

2016. 

• Er is als  kandidaat de firma CIVADIS uit België weerhouden, die 

formeel is aangewezen door alle overheden . 

• Ontwikkeling en testen van de toepassing “MARTINE” zal klaar zijn 

tegen eind 2017/begin 2018 om te gebruiken vanaf de verkiezingen  

in 2018 en daarna. 

 

MARTINE is een acroniem of letterafkorting en betekent : 

“Management, Registration and Transmission of Information and results 

about Elections”. 
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D) Nieuwe regelgeving bij de lokale verkiezingen in 2018 

 

- Zoals gesteld, integrale bevoegdheid van het ieder Gewest. 

 

- Officiële vaststelling en publicatie in het Belgisch Staatsblad door de 

Regionale Regering in het eerste semester 2018 van het aantal te 

verkiezen gemeenteraadsleden en schepenen op basis van het 

bevolkingscijfer in de gemeente op 1 januari 2018 (opmaak in het 

Rijksregister in het weekend van 27 januari 2018 ; zie omzendbrief  

van 21 september  2017).  
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Dit is eveneens het geval, voor het aantal te verkiezen provincieraadsleden 

per provincie en per provinciedistrict en voor het aantal te verkiezen 

raadsleden per stadsdistrict (= de 9 districten in de Stad Antwerpen). 

 

- In de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest zijn er  

      enkel gemeenteraadsverkiezingen. 

 

- Opmaak van de kiezerslijst van de lokale verkiezingen op datum van 1 

augustus 2018 bij collegebeslissing vóór eind augustus 2018 (teneinde de 

lokale adreswijzigingen te kunnen doorvoeren – opmaak in het Rijksregister 

in het weekend van 25 augustus 2018). 

 

06/12/2017 AV van het Overlegcomité van het RR 

 II. NIEUWE PROJECTEN 



46 

 

 

 

 

 

E) Nieuwe regelgeving bij de federale verkiezingen in 

2019 

- Inleiding : 

• Zoals gesteld , volledige bevoegdheid van de federale overheid voor 

de organisatie van de gelijktijdige verkiezingen van de Kamer, het 

Europees Parlement en de 4 regionale Parlementen. 

• Opleidingssessies voor de magistratuur en de gemeenten eind 

2018/begin 2019. 

• In 2019 wordt er in dezelfde constellatie gestemd als in 2018 : geen 

verandering in de gemeenten die elektronisch en traditioneel stemmen. 
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• De kiezerslijst wordt op datum van 1 maart 2019 vastgesteld (opgemaakt 

in het Rijksregister in het weekend van 23 of 30 maart 2019). 

 

• De stembiljetten zijn wit voor de Kamer, blauw voor het Europees 

Parlement en roze voor het Vlaams of het Waals Parlement. 

 

• Verbod om kandidaat te zijn voor verschillende verkiezingen. 

 

• Artikel 39ter van de Grondwet bepaalt dat de nieuwe kieswetgeving 

minstens 1 jaar vóór de verkiezingsdag moet gestemd zijn  

      (dus vóór 15 mei 2018). 
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- Stemrecht van de Belgen in het buitenland : 

• Er zijn momenteel 464.000 Belgen ingeschreven in de consulaire 

posten, waarvan 345.000 kiezers zijn. 

• Deze kiezers worden aangehecht aan een Belgische gemeente om hun 

kieskring te bepalen en volgens objectieve criteria (laatste gemeente van 

beheer in België, geboorteplaats in België …) 

• Er bestaat momenteel stemrecht voor de Belgen in het buitenland voor 

de Kamerverkiezingen. Bij wet van 17 november 2016 (BS 20 december 

2016) is dit stemrecht uitgebreid naar de verkiezingen voor het Europees 

Parlement. 

• Er is heden een parlementaire procedure lopende om bij bijzondere wet 

eveneens stemrecht aan de Belgen in het buitenland te geven voor de 

regionale Parlementen, maar dit vereist een 2/3 meerderheid in het 

federale Parlement. 
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• Deze wet  van 17 november 2016 voorziet verder een grote 

administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten : alle 

inschrijvingen als kiezers in het buitenland, opmaak van de 

kiezerslijsten met de buitenlandse kiezers, oproepingsbrieven van 

deze kiezers moeten voortaan door FOD Buitenlandse Zaken en de 

consulaire posten gebeuren.  

 

• Er blijven nog  slechts 2 kleine taken voor de gemeenten in dit 

kader . 
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-Tenslotte zijn er nieuwe wetgevende initiatieven in ontwerp omtrent de 

afstemming van de diverse kieswetgevingen (Algemeen Kieswetboek, 

Kieswetboek Europees Parlement, Kieswetboeken Regionale Parlementen en 

Kieswet Elektronisch Stemmen) op elkaar en voor een gelijke timing van de 

diverse kiesoperaties volgens de huidige kieskalender van de Europese 

verkiezingen, teneinde aan alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van 

de verkiezingen meer ruimte en tijd te geven . 

 

-Het is algemeen de bedoeling om sommige kiesoperaties  

(zoals loting nationale nummers, indiening kandidaten, opmaak stembiljetten, 

verzending oproepingsbrieven, aanmaak USB-sticks digitale stemming ….)  

met een 4-tal weken vóór de verkiezingsdag te vervroegen. 

___________ 
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  VRAGENRONDE 
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