Bijlage 1.-

Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag erkent
die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn
hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente …………………………………………………………
Administratief arrondissement ……………………………………
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de
gemeenteraadsverkiezingen, ingediend door …………………………………… (naam, voornamen en volledig
adres) op ……………………………………………… (datum van de indiening van de aanvraag);
Overwegende dat de betrokkene aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoet om als kiezer deel te
nemen aan de voormelde verkiezingen;
Overwegende dat de betrokkene ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente en dat hij
zijn aanvraag tijdig ingediend heeft (1),
Erkent de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst, ingediend door de voormelde persoon (2) en (3).
…………………………… (datum)
Vanwege het College:
De Secretaris,
(naam en handtekening)

De Burgemeester,
(naam en handtekening)
________

Eindnoten (aan te brengen op de achterzijde of als bijlage van het formulier)
(1) De aanvraag moet onontvankelijk verklaard worden als zij ingediend werd tijdens de periode die begint op de
dag waarop de kiezerslijst opgesteld wordt (1 augustus van het jaar waarin de gewone vernieuwing van de
gemeenteraden plaatsvindt) en die verstrijkt op de dag van de verkiezing waarvoor de lijst opgesteld werd.
(2) Deze beslissing moet aan de betrokkene meegedeeld worden per bij de post aangetekende brief. De
inschrijving die eruit voortvloeit moet bovendien vermeld worden in de bevolkingsregisters.
(3) Behalve tijdens de in eindnoot 1 bedoelde periode, kan elke persoon die als kiezer erkend is, schriftelijk bij de
gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, verklaren dat hij afziet van die hoedanigheid.
De erkenning als kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden
en hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente van zijn verblijfplaats in
België.
Als de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie, na erkend te zijn als kiezer, bij de gemeente van zijn
hoofdverblijfplaats schriftelijk verklaard heeft van die hoedanigheid af te zien, kan hij pas na de
gemeenteraadsverkiezingen waarvoor hij in die hoedanigheid ingeschreven was, een nieuwe aanvraag tot
erkenning als kiezer indienen.

