Inschrijving op de kiezerslijsten als niet-Belg
Als inwoner van België kan je als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde
verkiezingen.

Voorwaarden:
Heb je de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU), kan je
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of de verkiezingen van de
Belgische leden van het Europees Parlement. Je moet één van de volgende
verblijfsdocumenten bezitten:
 een verklaring van inschrijving (bijlage 8 of E-kaart)
 een document ter staving van duurzaam verblijf (bijlage 8bis of E+-kaart)
Als vreemdeling met een wettig verblijf in België, maar met de nationaliteit van
een ander land dan een EU-land, kan je deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen nadat je 5 jaar ononderbroken in België verblijft.
Voor de verblijfstitels/documenten die in aanmerking worden genomen voor het
berekenen van periodes van 5 jaar legaal verblijf, neem je best contact op met de
dienst vreemdelingenzaken van onze gemeente 016/768762.
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving moet je een verklaring afleggen
van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te
leven.

Procedure:
Je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan alleen:
 als je ouder bent dan 18 jaar
 en niet ontzet bent uit het kiesrecht.
Je inschrijving kan je alleen aanvragen in de periode tussen de laatste verkiezing en het
opstellen van de kiezerslijst voor de komende verkiezingen (dus vóór 31 juli 2018).
Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat je voldoet, word je erkend als kiezer via
een beslissing van het schepencollege.
Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig. Dit wil zeggen dat je, tenzij je wettig
verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte), zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan
de verkiezingen.
Je kan wel, na de verkiezingen en vòòr het opstellen van de kiezerslijst van de volgende
gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als
kiezer.

Bedrag:
De inschrijving op de kiezerslijst is gratis.

Formulieren:
Hieronder kan je de aanvragen voor inschrijving op de kiezerslijsten downloaden, zowel
voor niet-Belgische burgers van de Europese Unie als voor niet-Belgische burgers buiten
de Europese Unie.
Inschrijvingsformulier voor niet-Belgische burgers van de Europese Unie
Inschrijvingsformulier voor niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie

Contact:
Dienst burgerzaken
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 68

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

