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A. Verwittiging 

Deze fiche is bedoeld voor Belgische coöperanten ( of Belgische residenten voor sommige 
onderwerpen).  

B. Domicilie  

Normaal gezien worden personen die naar het buitenland gaan voor meer dan een jaar 
geschrapt uit de registers van de Belgische bevolking. Een niet gemelde afwezigheid van 
meer dan 6 maanden kan aanleiding geven tot een automatische schrapping. Deze regel 
wordt niet toegepast op personen die men beschouwt als “tijdelijk afwezig”. Dit geldt voor 
coöperanten: vanaf het ogenblik dat ze hun afwezigheid melden in hoedanigheid van 
coöperant, kunnen ze niet automatisch uit de registers van de bevolking van hun gemeente 
geschrapt worden.   
 
De coöperant moet een keuze maken voor zijn vertrek. Indien hij wenst ingeschreven te 
blijven in de bevolkingsregisters heeft hij twee opties, die we hierna beschrijven.  
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1. De coöperant kiest ervoor om zijn domicilie in België te houden- 
referentie-adres 

 
Hij moet de gemeente op de hoogte brengen van zijn vertrek en verduidelijken dat hij 
uitgezonden is door een erkende ngo. Het is nuttig om tegenover de gemeentelijke overheid 
te verwijzen naar de algemene richtlijnen voor het houden van de bevolkingsregisters van 
het FOD Binnenlandse Zaken dat de coöperant het recht heeft om niet geschrapt te worden. 
Normalerwijze zal de coöperant een attest moeten indienen bij de gemeente waarin de door 
DGD erkende ngo bevestigt dat de coöperant door haar uitgezonden is.  
 
De coöperant moet een adres opgeven waar naar de correspondentie kan verstuurd worden. 
Een echt adres of een referentieadres. In het geval van een echt adres gaat het om het adres 
waar de coöperant voor zijn vertrek woonde (het huis blijft bewoond of de post wordt 
regelmatig gelicht). In geval van een referentie-adres gaat het om een contactadres bij een 
andere persoon. Een fysische of morele persoon die de inschrijving van de coöperant op zijn 
adres aanvaardt en er zich ertoe verbindt om hem alle correspondentie of administratieve 
documenten door te sturen. Waar niemand de correspondentie zal ophalen is niet geldig. 
De inschrijving op een referentieadres moet gebeuren met de instemming van de fysische 
persoon die op het adres woont. De aanvraag gebeurt met een specifiek document 
afgeleverd door de gemeente dat zowel de coöperant als de betrokken persoon moeten 
tekenen. Het referentie-adres moet zich niet noodzakelijk in de gemeente bevinden waar 
de coöperant verbleef op het ogenblik van zijn vertrek.  
 
Het feit van in België ingeschreven te blijven heeft enkele voordelen: de gegevens van de 
burgerlijk staat zijn in België gecentraliseerd in de gemeente. Bij terugkeer zijn er minder 
formaliteiten en zijn de rechten inzake sociale zekerheid meteen van kracht. De gemeente 
blijft bevoegd voor het afleveren van paspoorten en de coöperant kan deelnemen aan 
verkiezingen op alle niveaus ; persoonlijk als de coöperant in België verblijft of bij volmacht. 
Maar de formule heeft ook enkele nadelen: de gemeente kan specifieke gemeentelijke 
taksen (zoals op afval) vorderen. Informeer U hierover bij de gemeente voor U vertrek.  
 
Bij terugkeer naar België moet het referentieadres door een echt adres vervangen worden.  
 

2. De coöperant kiest ervoor om zich in te schrijven op het consulaat.    
 

Het is voor de coöperant ook mogelijk om zich te laten schrappen uit het  bevolkingsregister 
van zijn gemeente, maar zich in te schrijven in het bevolkingsregister van het consulaat of 
de Belgische ambassade die bevoegd is voor het land waar hij naar toe trekt.  
 
Daarvoor moet de coöperant bij de gemeente die hij verlaat, het bewijs vragen dat hij 
geschrapt is uit het Belgische bevolkingsregister: bewijs van schrapping model 8. Boven op 
model 8 moet de coöperant andere documenten voorleggen aan het consulaat zoals een 
kopij van zijn paspoort, of lokale verblijfsvergunning en een kopij van zijn identiteitskaart. 
We raden aan om vooraf met het consulaat contact op te nemen om te vragen welke 
documenten vereist zijn voor een inschrijving.  
 
De inschrijving bij een diplomatieke post laat toe om zich in te schrijven op de lijst van de 
kiezers van de ambassade en deel te nemen aan de federale verkiezingen in België . Ander 
voordeel : de ambassade of het consulaat zijn verantwoordelijk voor het afleveren van 
paspoorten. In het algemeen vervullen zij dezelfde rol is als de gemeente in België: naast 
het afleveren van paspoorten, het beheer van het administratief dossier, de nationaliteit en 
de burgerlijk staat, de pensioenvragen, notariële akten enz….  
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Bij terugkeer naar België moet de coöperant die zich uitgeschreven heeft uit het 
bevolkingsregister voor zijn vertrek, zich zo snel mogelijk terug inschrijven in de gemeente 
waar hij gaat verblijven.  
 

Nuttige website 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/inschrijving 
 
 
Zelfs als de coöperant zich niet inschrijft in het bevolkingsregister van het consulaat of de 
ambassade, heeft hij er alle belang bij zijn aanwezigheid te melden.  

C. Burgerlijke Staat 

Voor de coöperant zijn alle veranderingen van zijn burgerlijke staat geregeld door het 

Belgisch recht, dat ook van toepassing is als hij in het buitenland verblijft. Het is van belang 

dat de coöperant alle wijzigingen van zijn burgerlijke staat meldt aan het Belgisch consulaat 

zoals huwelijk, geboorte, afstamming, scheiding, overlijden, adoptie, samenleven,…. Voor 

meer informatie raadpleeg de website 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand

/ 

Bovendien moet de coöperant stappen ondernemen om de buitenlandse akten te laten 

erkennen in België en ze te laten overschrijven in de registers van de Belgische burgerlijke 

stand. Deze stappen zijn van belang om u later administratieve zorgen te besparen.  

Voor meer informatie raadpleeg de website:  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand

/Akten_van_de_burgerlijke_stand 

De coöperant moet ook denken aan de mogelijke vragen rond de nationaliteit van zijn 

kinderen bvb. Raadpleeg hiervoor de website: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgische_nation

aliteit  

D. Belgisch Paspoort  

Alle informatie over het paspoort van de coöperant en zijn familie kan men vinden op de 

volgende website: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoor

t 

 

 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/inschrijving
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand/Akten_van_de_burgerlijke_stand
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand/Akten_van_de_burgerlijke_stand
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgische_nationaliteit
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgische_nationaliteit
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort
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E. Volmachten    

Het kan nuttig zijn dat de coöperant bvb om zijn belastingaangifte in te vullen, volmacht 
geeft aan een vertrouwenspersoon. Men kan volmacht geven voor bepaalde handelingen of 
een universele volmacht die de gevolmachtigde toelaat om alle nuttige handelingen te 
verrichten in de plaats van de coöperant. Deze mandaten kunnen tot stand komen met de 
hulp van een notaris.  
 
Inzake fiscaliteit voorziet de administratie een elektronisch systeem om volmacht te geven 
voor de belastingaangifte. Zie hiervoor de volgende website: 
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten 
 
Ook de banken hebben een eigen procedure om een persoon volmacht te geven voor de 
bankverrichtingen van een ander persoon.  

F. Verkiezingen in België  

De Belgen in het buitenland kunnen meedoen aan de federale verkiezingen voor de Kamer. 
Hiervoor moeten ze ingeschreven zijn ofwel in het bevolkingsregister van hun gemeente in 
België, ofwel in het bevolkingsregister van de ambassade of het consulaat.  
 
De coöperant kan op 5 manieren stemmen: persoonlijk in België, met een volmacht in België, 
persoonlijk op het consulaat of de ambassade waar hij ingeschreven is, per volmacht in de 
in het consulaat of de ambassade waar hij ingeschreven is, of per correspondentie.  
 
De Belgen in het buitenland kunnen deelnemen aan de regionale en 
gemeenschapsverkiezingen voor zover ze ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van hun 
gemeente of van de ambassade of consulaat, hetzij rechtstreeks in België , hetzij bij 
volmacht.  
 
Voor meer informatie raadpleeg de volgende website:  
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_v
erkiezingen 
 

G. Gezondheid in het buitenland                                                                                   

Voor alles wat betreft de gezondheid in landen van het Zuiden kan men de volgende website 
raadplegen: http://www.itg.be/N/reisgeneeskunde 
 

H. Wettelijke documenten                                                                                       

Voor alles wat betreft de domicilie en het referentieadres: zie de algemene instructies over 
het houden van de bevolkingsregister van de FOD Binnenlandse Zaken, algemene directie 
instellingen en bevolking, dienst bevolking en identiteitskaarten, gecoördineerde versie van 
2 mei 2017  
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/reglementering/onderrichtingen/ 
 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen
http://www.itg.be/N/reisgeneeskunde
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/reglementering/onderrichtingen/
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I. Gerelateerde technische fiches   

 Fiche #3 “Fiscaliteit van de coöperant  
 
 

Deze fiche is de Nederlandstalige vertaling van een originele Franstalige fiche van ACODEV (www.acodev.be) 

  

 
Met de steun van 

 

 

 

http://www.acodev.be/

