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Gelijktijdige verkiezingen van het
Europees Parlement en de gemeenschapsen gewestparlementen van 7 juni 2009

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE
EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN,
ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING
VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Op 7 juni e.k. vinden de gelijktijdige verkiezingen plaats van het Europees Parlement (het aantal Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement wordt verminderd van 24 naar 22, als volgt verdeeld: 13 zetels voor het
Nederlandse kiescollege, 8 zetels voor het Franse kiescollege en 1 zetel voor het Duitse kiescollege) en de gemeenschaps- en gewestparlementen.
Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
wordt de kiezerslijst opgesteld de eerste dag van de tweede maand vóór de verkiezing van het Europese Parlement,
dus op 1 april 2009.
Deze kiezerslijst zal volgende categorieën van kiezers bevatten:
— de Belgische kiezers (de Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en zich niet bevinden in een der gevallen van uitsluiting of schorsing
van het kiesrecht). Dit zijn de kiezers die op 7 juni 2009 zullen stemmen voor het Europees Parlement en het
Vlaams Parlement (of Brussels Hoofdstedelijk Parlement);
— de burgers van de andere lidstaten van de Europese Unie die hun wil te kennen hebben gegeven om hun stemrecht in België uit te oefenen en, behoudens de nationaliteitsvoorwaarde, voldoen aan de overige kiesbevoegdheidsvoorwaarden (de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een
Belgische gemeente en het kiesrecht in eigen land niet verloren hebben). Deze kiezers mogen enkel hun stem
uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 33 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
en artikel 27 van de gewone wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, geldt de lijst van de Belgische kiezers,
opgemaakt voor de verkiezing van het Europees Parlement als kiezerslijst voor de verkiezing van het Vlaams Parlement (of Brussels Hoofdstedelijk Parlement).
Hoewel de inschrijving van de Belgen op de kiezerslijst automatisch gebeurt van zodra zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden, moeten de EU-burgers, om ingeschreven te kunnen worden op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement, een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente waar ze hun hoofdverblijf
hebben gevestigd.
Het indienen van de aanvraag en de behandeling ervan door de gemeenteoverheden, gebeurt volgens de procedure, omschreven in de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2009) en samengevat als volgt:

1. Indienen van de aanvraag
a) Wie?
Iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die verblijft in België, kan een aanvraag om inschrijving op
de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen.
Ingevolge de inwerkingtreding op 1 januari 2007 van het Verdrag van 25 april 2005 inzake de toetreding van Bulgarije en Roemenië, telt de Europese Unie momenteel 27 lidstaten.
Alle kiesgerechtigde burgers uit de 27 landen van de Europese Unie kunnen deelnemen aan de verkiezingen van
het Europees Parlement. Naast België zijn volgende 26 landen lid van de uitgebreide Europese Unie: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
De EU-burgers die reeds kiezer waren bij de verkiezing van het Europees Parlement op 13 juni 2004 komen automatisch terug op de kiezerslijst van 1 april 2009, evenals de burgers van de Europese Unie die na 13 juni 2004 een aanvraag hebben ingediend in zoverre ze de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijven vervullen.

b) Wanneer?
Artikel 1, § 3, lid 8 van voormelde wet van 23 maart 1989 bepaalt dat «onontvankelijk worden verklaard de aanvragen die worden ingediend tijdens de periode die begint op de datum van het opmaken van de kiezerslijst en afloopt
op de datum van de verkiezing waarvoor ze werd opgemaakt.»
Bijgevolg moet, om te kunnen deelnemen aan de volgende verkiezing van het Europees Parlement, de aanvraag
worden ingediend ten laatste op 31 maart 2009.

c) Hoe?
De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Hiervoor dient formulier C/1 gebruikt te worden. Dit formulier
kan verkregen worden bij het gemeentebestuur. Aan de indiener van de aanvraag wordt een ontvangstbewijs bezorgd.
Om als kiezer te worden erkend, moet de aanvrager:
— de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie;
— ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Belgische gemeente waar de kiezer zijn aanvraag indient, alsook in het Rijksregister van de natuurlijke personen;
— op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
— nog in het bezit zijn van het actief en passief kiesrecht in zijn land van herkomst. De verklaring die wordt afgelegd in de aanvraag geldt tot het bewijs van het tegendeel. De aanvrager mag ook niet onder de toepassing
vallen van de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek inzake de uitsluiting en de schorsing uit het Belgisch kiesrecht.

2. Onderzoek van de aanvraag
Het gemeentebestuur doet, naast de controle van de nationaliteit, de leeftijd en de inschrijving in het bevolkingsregister, eveneens een controle op de niet-uitsluiting of niet-schorsing van het actief kiesrecht in België.
De controle van de niet-ontzetting uit het stemrecht in het land van herkomst, gebeurt door de autoriteiten van
het land van herkomst zelf en na de goedkeuring van de aanvraag. Hiervoor is een procedure van uitwisseling van
informatie voorzien tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de autoriteiten van de andere Lidstaten, onmiddellijk
na het opstellen van de kiezerslijst.

3. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen
Op basis van de aanvraag en de eigen controle erkent of weigert het college de inschrijving op de kiezerslijst.
De erkenning wordt aan de betrokkene betekend via het formulier C/2. Deze informatie moet worden vastgelegd
in het Rijksregister van de natuurlijke personen met toepassing van artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus
1983 onder het informatietype 131.
De weigering van inschrijving wordt bij een ter post aangetekende brief aan de betrokkene betekend via het formulier C/3.
Deze weigering geeft geen aanleiding tot vermelding in het Rijksregister, maar wordt genoteerd op een steekkaart
die moet worden ingevoegd in het bestand bedoeld bij artikel 7bis van het Kieswetboek. De persoon wiens inschrijving op de kiezerslijst werd geweigerd, beschikt over de mogelijkheden tot beroep vervat in de artikelen 18 tot 39
van het Kieswetboek.

4. Informatiecampagne
Naast de informatiecampagne die door de Minister van Binnenlandse Zaken gebruikt zal worden om de burgers van
de Europese Unie die verblijven in België als kiezers te sensibiliseren voor de verkiezing van het Europees Parlement
(informatiefolders die de gemeentebesturen worden verzocht, samen met het inschrijvingsformulier C/1, te bezorgen aan hun kiesgerechtigde burgers van de Europese Unie), worden de gemeentebesturen verder uitgenodigd nog
voor andere publiciteit te zorgen (aanplakking, gemeentelijk informatieblad, gemeentelijk E-loket, …)

UGA stelt ter beschikking:
4.40-1

Affiche waarin de onderdanen van de Europese Unie op de hoogte worden gesteld van de modaliteiten voor inschrijving op de lijst van de kiezers voor het Europees Parlement.

4.40-2

Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst (Formulier C/1) – met afscheurbaar ontvangstbewijs.

4.40-2/1

Uittreksel uit de Belgische kieswetgeving (Bijlage bij formulier C/1).

4.40-3

Betekening van de aanvaarding van de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst (Formulier C/2).

4.40-4

Betekening van de weigering van inschrijving op de kiezerslijst (Formulier C/3).

WENST U MEER INFORMATIE?
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voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Michel Buyse
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e-mail: catherine.deblon@uga.be
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Ann Cogghe
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Philippe Stellian
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e-mail: philippe.stellian@uga.be
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