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Federale wetgevende verkiezingen 

 
De stemming is verplicht voor elke Belg, die ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden op de 

consulaire beroepsposten en die voldoet aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden. 

 

Om kiezer te zijn, moet men beantwoorden aan de volgende kiesbevoegdheidsvoorwaarden: 

 De Belgische nationaliteit hebben; 

 Minstens achttien jaar zijn op de dag van de verkiezing; 

 Niet uit zijn kiesrechten ontzet zijn. 

 

Opmerking: beroepsprocedure 

Het is de consulaire beroepspost waar u ingeschreven bent, die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden 

controleert. 

Wanneer de consulaire beroepspost weigert u te erkennen als kiezer, betekent hij schriftelijk zijn met 

redenen omklede beslissing aan u. Een afschrift van deze beslissing wordt via de Federale 

Overheidsdienst Buitenlandse Zaken toegestuurd aan uw Belgische kiesgemeente. 

Een beroepsprocedure tegen deze beslissing wordt bij artikel 180bis, §5, van het Kieswetboek 

georganiseerd.  

 

De stemwijzen (hoe kunt u stemmen?) slechts één keuze mogelijk! 

U kunt uw stem op vijf verschillende manieren uitbrengen : 

 Persoonlijk in België 

 Bij volmacht in België (pg. 7 ook toevoegen) 

 Persoonlijk in de consulaire vertegenwoordiging waar u bent ingeschreven 

 Bij volmacht in de consulaire vertegenwoordiging waar u bent ingeschreven (pg. 7 ook 

toevoegen) 

 Per briefwisseling. 

 

Bewijs van aanhechting – met alle middelen van recht 

Betrokkene dient met alle middelen van recht zijn aanhechting tot categorie 1, 4 of 5 aan te tonen, 

indien deze aanhechting door de consulaire beroepspost niet via het Rijksregister gecontroleerd kan 

worden. 

 

Kan de Belg geen bewijsstuk voor de aanhechtingsband voorleggen, dan kan hij een verklaring van 

erewoord (waarvan het model wettelijk is vastgelegd) ondertekenen met melding van de gemeente 

van aanhechting. 

 

 

Stemmen per volmacht 
De betrokkene kan het volmachtsformulier in de taal van zijn keuze invullen, er is 

echter geen garantie dat de gemeenten een volmachtsformulier in een andere taal 
dan die van de gemeente zullen aanvaarden. 

 

Niettemin wordt dit formulier doorgezonden in de gekozen taal van de kiezer. 
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VERKIEZINGEN BELGEN IN HET BUITENLAND 

 

Registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie 

Deze facultatieve registratie geldt voor de federale verkiezingen 

Identificatienummer van het Rijksregister: _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ - _ _ 

(Meisjes-)naam: _____________________________________________________________________________ 

Voornamen: ________________________________________________________________________________ 

Adres:  nr. + straat __________________________________________________________________________ 

 Postcode _ _ _ _ _ gemeente ________________________________________________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________________________________ 

Indien de aanvraag uitgaat van een gehuwde vrouw, kan zij met oog op een zekere postbedeling hierna de naam van haar echtgenoot invullen 

Naam:_______________________________________________________ Voornaam: _______________________________________________ 

 
U wordt gehecht als kiezer: 
 1. aan de Belgische gemeente __________________________________ (waar u ooit ingeschreven was in de 

bevolkingsregisters). Het bewijs van deze aanhechtingsband moet met alle middelen van recht worden 

aangebracht, behalve als deze verschijnt in het Rijkregister.  

 2. bij gebreke aan vorig criterium, aan de Belgische gemeente ____________________ (waar u geboren bent) 

 3. bij gebreke aan vorige criteria, aan de Belgische gemeente waar één van uw ouders in de bevolkingsregisters 

ingeschreven is of laatst ingeschreven was __________________________________________________ 

(kies één van beide gemeenten indien nodig) 

 4. bij gebreke aan vorige criteria, aan 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: ___________________________________________________ 

Het bewijs van deze aanhechtingsband moet met alle middelen van recht worden aangebracht. 

 5. bij gebreke aan vorige criteria, aan de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de 

bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een 

bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de 

bevolkingsregisters: ___________________________________________________________________  

Het bewijs van deze aanhechtingsband moet met alle middelen van recht worden aangebracht.  

 6. als andere criteria niet van toepassing zijn, aan de gemeente Brussel. 

 
Ik wens mijn stem als volgt uit te brengen (maar één keuze mogelijk) : 
 persoonlijk in België 
 bij volmacht in België  
 persoonlijk in de consulaire beroepspost waar ik ingeschreven ben 
 bij volmacht in de consulaire beroepspost waar ik ingeschreven ben  

 per briefwisseling 

 
Indien u per briefwisseling of persoonlijk wenst te stemmen en uw correspondentieadres in het land van uw woonplaats verschilt 
van bovenvermeld adres (bijv. postbusadres), moet u hieronder dit correspondentieadres vermelden (uw stembiljet of uw 
oproepingsbrief zal dan naar daar gestuurd worden). U mag hier geen adres in België vermelden.  

Nr. + straat:  _______________________________________________________________________________ 

postcode: __________  gemeente: ______________________________________________________________  

 
Ingeschreven bij de Belgische Ambassade te Luxemburg 
 
Ik verklaar de Belgische nationaliteit te hebben en het stemrecht niet verloren te hebben. 
 

Gedaan te ______________________  op _ _ / _ _ / _ _ _ _  Handtekening : 


