
 

 
 
Model 8 
 

Bewijs van afvoering uit de Belgische bevolkingsregisters(1) 
 

 
 
 
De heer / mevrouw (naam, voornaam en Rijksregisternummer) : 
 

• ………………………………………………………………………… ������ ��� �� 
 
is op datum van ……………………… afgevoerd van de registers van de stad/gemeente 
…………………………………………… 
 
 
Dit bewijs geldt  gebeurlijk eveneens voor de volgende gezinsleden(2) (naam, voornaam en Rijksregisternummer) : 
 

• ………………………………………………………………………… ������ ��� �� 

• ………………………………………………………………………… ������ ��� �� 

• ………………………………………………………………………… ������ ��� �� 

• ………………………………………………………………………… ������ ��� �� 
 
 
De identiteitskaart(en)(3) van de bovenvermelde perso(o)n(en) die afgevoerd is/zijn van de bevolkingsregisters als 
gevolg van vestiging in het buitenland blijft/blijven geldig tot de einddatum die vermeld is op de identiteitskaart. 
 
 
(Datum) 
 
 
Handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
of zijn gemachtigde. 
 
 
Zegel van de stad/gemeente. 
 
 
(1) Dit bewijs is verplicht voor de Belgen met het oog op de inschrijving in een Belgisch consulair register. 
(2) Enkel de referentiepersoon van het gezin kan de aangifte doen voor het gehele gezin. Een volwassen lid van het gezin kan dit enkel voor 
zichzelf doen en een minderjarig lid van het gezin uitsluitend met het uitdrukkelijke akkoord op dit formulier van de persoon die het ouderlijk gezag 
uitoefent. 
(3) eID en kids-ID 

 
 

  



  
Uittreksel uit het Belgisch consulair Wetboek van 21 december 2013 – www.diplomatie.belgium.be . 

 
Hoofdstuk 8. - De consulaire bevolkingsregisters 
 
  Art. 35. Iedere consulaire beroepspost houdt een consulaire bevolkingsregister. De minister wijst de 
ereconsulaire posten aan waarin dergelijk register wordt bijgehouden. 
  De Belgen die in het consulair ressort van de consulaire post hun gewone verblijfplaats vestigen en niet 
opgenomen zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente kunnen in dat register worden 
ingeschreven. 
  Kunnen tevens worden ingeschreven, ten informatieve titel, de niet-Belgen die deel uitmaken van het gezin 
van een Belg die in een consulaire bevolkingsregister van een consulaire beroepspost wordt ingeschreven en 
die in het consulair ressort van deze post verblijven. 
  Enkel aan Belgen die in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn, wordt administratieve bijstand 
verleend. De administratieve bijstand aan Belgen die niet in deze registers ingeschreven zijn, is beperkt tot de 
afgifte van noodreisdocumenten indien de voorwaarden van afgifte daarvan vervuld zijn. 
 
  Art. 36. Naast de gegevens waarvan de wet uitdrukkelijk bepaalt dat ze geregistreerd moeten worden, 
vermelden de consulaire bevolkingsregisters de gegevens betreffende de identificatie en de lokalisatie van de 
ingeschrevenen en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verbinding met de bestanden van de centrale 
administratie. De Koning bepaalt de aard van deze gegevens. 
  De regels betreffende de mededeling van die gegevens aan derden zijn deze die van kracht zijn voor het 
meedelen van de gegevens vervat in de bevolkingsregisters van België. 
  De gegevens die noodzakelijk zijn voor de evacuatie van Belgen in noodgevallen mogen worden meegedeeld 
aan de consulaire beroepsposten van de Europese Unie die instaan voor de consulaire bescherming van de 
Belgische onderdanen. 
  De Koning bepaalt de wijze waarop de gegevens worden bijgehouden. 
 
  Art. 37. De wijziging van de gewone verblijfplaats van een Belg in het buitenland wordt vastgesteld door een 
aangifte bij de consulaire post in de vorm bepaald door de Koning en in overeenstemming met de door de 
minister bepaalde regels. 
 
  Art. 38. Bij moeilijkheden of betwistingen in verband met de gewone verblijfplaats in het buitenland bepaalt de 
minister, of de ambtenaar die hij daartoe aanwijst, zo nodig na onderzoek, de plaats ervan. 
  Indien er betwisting bestaat over de vaststelling of de gewone verblijfplaats in het buitenland of in België ligt, 
bepaalt de minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken, de plaats ervan overeenkomstig artikel 8 van de 
wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
natuurlijke personen. 
 
  Art. 39. Aan iedere Belg die de leeftijd van twaalf jaar bereikte en die in de consulaire bevolkingsregisters van 
een Belgische consulaire post is ingeschreven, wordt een identiteitskaart afgegeven. 
  De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart draagt identieke kenmerken als deze bedoeld in 
voormelde wet van 19 juli 1991. 
  De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij 
vertrek van de betrokken Belg naar België mits deze zich binnen de in de geldende regelgeving bepaalde 
periode in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente laat inschrijven. 
  De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij 
inschrijving in een andere consulaire post. 
  De door een Belgische gemeente afgegeven identiteitskaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij 
vertrek van de betrokken Belg naar het buitenland mits deze zich uit de bevolkingsregisters van de Belgische 
gemeente laat uitschrijven en zich laat inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van zijn 
hoofdverblijfplaats. 
  Indien tegen de aanvrager een bevel tot aanhouding of een ander gerechtelijk bevel of rechterlijke 
beschikking tot vrijheidsbeneming is uitgevaardigd of indien hij het voorwerp uitmaakt van een 
opsporingsbevel, of indien hij in voorlopige of voorwaardelijke vrijheid werd gesteld met verbod zich naar het 
buitenland te begeven, wordt de identiteitskaart uitgereikt na uitdrukkelijke toestemming van de minister. 
  Aan kinderen jonger dan twaalf jaar en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische post 
ingeschreven zijn, kan een identiteitsdocument afgegeven worden. De Koning bepaalt de vorm en de inhoud 
ervan. 
 
  Art. 40. De minister bepaalt het bedrag van de kosten van aanmaak en van het afgifterecht verbonden aan de 
uitreiking van de identiteitskaart en het identiteitsdocument voor kinderen jonger dan twaalf jaar. 
 
  Art. 41. De Koning kan bepalen dat de regels van dit hoofdstuk ook van toepassing zijn op onderdanen van 
de Europese Unie waarvoor Belgische consulaire beroepsposten de consulaire dienstverlening uitoefenen in 
uitvoering van het internationale recht dat België bindt. 


