
 

 
 

 

BERICHT AAN DE GEMEENTEN  
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  VAN 14 OKTOBER 2012  

 
INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLI JVEN EN DIE GEEN 

ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UN IE 

De omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen, die in België verblijven en die 
geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie (EU), als kiezers voor de gewone vernieuwing van 
de gemeenteraden (Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006 – 2e uitgave)1 is nog steeds van toepassing voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, aangezien de wetgeving over deze inschrijvingen sindsdien 
niet meer gewijzigd is. 

 

De kiezerslijst in elke gemeente wordt opgemaakt op 1 augustus 2012. 

 

Ter herinnering ,de inschrijvingsvoorwaarden voor de gemeenteraadsverkiezingen voor niet- EU vreemdelingen 
verschillen van EU-onderdanen. 

 

Bovenop de identieke voorwaarden voor EU-onderdanen en niet- EU vreemdelingen (minstens 18 jaar oud zijn 
op datum van 14 oktober 2012; ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een 
gemeente op 1 augustus 2012; op 14 oktober 2012 zijn burgerlijke en politieke rechten genieten; ten laatste op 1 
augustus 2012 ingeschreven zijn op de kiezerslijst), moeten de niet- EU vreemdelingen eveneens: 

 

- hun ononderbroken verblijf in België aantonen (en gedekt zijn door een wettelijke verblijfstitel die dit 
bewijst) sinds 5 jaar; 

 

- een verklaring tekenen waardoor ze zich ertoe verbinden 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. 

 

Opmerking : een vreemdeling kan zijn aanvraag indienen tot 31 juli 2012. Indien een vreemdeling bij de indiening 
van zijn aanvraag (bv. op 24 april 2012) nog niet aan de voorwaarde van vijf jaar ononderbroken 
hoofdverblijfplaats voldoet, maar er wel kan aan voldoen voor 31 juli 2012 of ten laatste op deze datum, moet zijn 
aanvraag niet verworpen worden. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dient 
daarentegen te worden uitgesteld tot de dag waarop de vreemdeling aan de voorwaarde van vijf jaar 
ononderbroken hoofdverblijfplaats in België voldoet. 

 

Voor de duidelijkheid is er met name een uitleg nodig over de voorwaarde van een ononderbroken verblijf in 
België sinds vijf jaar (met dekking van een wettelijke verblijfstitel die dit vaststelt). 
 
Wat dit onderwerp betreft, zijn de voorbeelden in de omzendbrief van 30 januari 2006 (punt B, pagina’s 4 en 5) 
verouderd gelet op de evolutie van de wetgeving over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen sinds 2006. Hierna vindt u  bijgevolg een update  van de nodige elementen 
inzake wettelijke verblijfstitels en onderbreking van de periode van wettelijk verblijf;elementen  die zijn vastgelegd 
na overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

 

                                                           
1 Zie http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections/communales2012/nl/300106Projet-de-circulaire-vote-etrangers-communales-
NL.pdf  
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I. VERBLIJFSTITELS EN DOCUMENTEN  

 

In toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden volgende verblijfstitels en documenten  in aanmerking 
genomen voor het berekenen van periodes van legaal verblijf.  

 

A. Verblijfstitels  

 

Periodes gedekt door  

• een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister van beperkte duur (A kaart) 

• een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister van onbeperkte duur (B kaart) 

• een  Identiteitskaart voor Vreemdelingen (C kaart ) 

• een Verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Unie ( F kaart) 

• een Duurzame Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (F+ kaart ) 

• een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene ( D kaart ). 

 

B.  Documenten.  

 

Periodes gedekt door  

• Attest van immatriculatie (model A – oranje - en model B - paars) 

• Bijlage 15 tenzij ze werd afgegeven aan vreemdelingen die de hoedanigheid van grensarbeider 
hebben. 

• Bijlage 19 

• Bijlage 19 ter. 

 

C. Uitzonderingen :   

Documenten die NIET in aanmerking komen bij de berek ening van de periodes van legaal 
verblijf:  

 

Periodes gedekt door  

• Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument) 

• Bijlage 3 (aankomstverklaring) 

• Bijlage 3ter (melding van aanwezigheid). 
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Ter informatie, vindt u hieronder een tabel van overeenkomst tussen de oude en de nieuwe documenten voor 
vreemdelingen. 

���� Nieuwe documenten voor niet - EU vreemdelingen:  

TITEL VROEGER NU 

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
(BIVR) – 

Tijdelijk verblijf 

Witte kaart  

 

A -kaart 

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
(BIVR) –  

Onbepaalde duur 

Witte kaart  B -kaart 

 

Identiteitskaart voor vreemdeling Gele kaart C -kaart 

EG – verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene - D -kaart 

 

���� Nieuwe documenten voor de onderdanen uit de EU (Euro pese Unie) en hun familieleden:  

 

TITEL VROEGER NU 

Verklaring van inschrijving – 

Kaart van een EU-onderdaan  

Blauwe kaart E -kaart 

Document ter staving van duurzaam verblijf van een 
EU-onderdaan –  

Kaart van een EU-onderdaan 

- E+-kaart 

 

Verblijfskaart van een familielid van een burger van 
de Unie – 

Kaart voor niet - EU familieleden van een EU-
onderdaan of van een Belg 

Gele kaart met vermelding 
“document afgeleverd aan een 
familielid van een burger van 

de Unie” 

F -kaart 

Duurzame verblijfskaart van een familielid van een 
burger van de Unie 

- F+-kaart 

 
N.B. :  De vreemdelingen die deel uitmaken van het diplomatieke korps of de onschendbaarheden genieten die 
analoog zijn met die van het diplomatieke korps, krijgen een bijzonder verblijfsdocument uitgereikt door de FOD 
Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor 
het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Deze personen (die vermeld worden in de bevolkingsregisters) 
vervullen de voorwaarde van inschrijving in de bevolkingsregisters en, indien ze een wettelijke verblijfstitel in 
België bezitten, moet de voorwaarde van ononderbroken verblijf in België sinds 5 jaar, nog gecontroleerd worden. 
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II. PERIODES VAN AFWEZIGHEID  

 
In toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden volgende periodes van onderbreking  in aanmerking 
genomen voor het berekenen van periodes van legaal verblijf . 

 

 

• Algemeen :  

 

            Afwezigheden van minder dan drie maanden worden niet beschouwd als onderbreking. 

 

• Uitzonderingen:  

 

 

o Voor het bekomen van het statuut van langdurig ingezetene, wordt de termijn van 5 jaar niet als onderbroken 
beschouwd door opeenvolgende afwezigheden van minder dan zes maanden, voor zover zij, gedurende 
deze periode van 5 jaar, een totale duur van tien maanden niet te boven gaan. 

 

o Art. 42 quinquies (burgers van de Unie en hun familieleden) :  

de continuïteit van het verblijf wordt niet aangetast door : 

-  afwezigheden die niet meer dan zes maanden per jaar bedragen; 

-  langere afwezigheid voor het vervullen van de dienstplicht; 

-  afwezigheid van max. 12 opeenvolgende maanden voor belangrijke zaken : zwangerschap 
en bevalling, ernstige ziekte, studies, professionele vorming of detachering. 

 

 

OPGELET :  De afgifte van een bewijs om het grondgebied te verlaten (BGV) maakt een einde aan het 
verblijf van de vreemdeling. Wanneer hij later opnieuw tot verblijf wordt toegelaten of gemachtigd, wordt 
er geen rekening gehouden met de periodes van verblijf die aan de afgifte van het BGV voorafgaan. 

 

 

III. VRAGEN OVER DE TOEGANG EN HET VERBLIJF IN BELGIË VOOR VREEMDEL INGEN ? 

De toegang en het verblijf in België voor vreemdelingen, die al of niet uit de Europese Unie komen, alsook de 
uitreiking van verblijfstitels en –documenten aan alle vreemdelingen behoren tot de bevoegdheden van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. 

 

Voor verdere toelichtingen hierover, gelieve bijgevolg contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken : 
helpdesk.dvzoe@ibz.fgov.be . 
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IV. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  

 

In overeenstemming met de “Lambermontakkoorden” van 2001 werd de volledige provinciale en gemeentelijke 
wetgeving, op enkele uitzonderingen na, overgedragen van de Federale Staat naar de drie Gewesten (Vlaams 
Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze overdracht is geregeld door de bijzondere wet 
van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen 
(Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001). 

 

Hieruit volgt dat, sinds de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, elk van de drie 
Gewesten exclusief bevoegd is voor de wetgeving (“decreten” in het Vlaamse en Waalse Gewest en 
“ordonnanties” in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), de reglementering en de organisatie van de provincie- 
en gemeenteraadsverkiezingen. 

 

De Federale Overheid is alleen nog bevoegd voor de wetgeving over de inschrijving van de vreemde onderdanen 
tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Voor meer informatie verwijs ik u dan ook naar de respectievelijke contactgegevens van de Gewesten : 

 

- Vlaams Gewest :  http://www.vlaanderenkiest.be  
Verkiezingssecretariaat : binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be  
Tel: 1700 

 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be  

                                                                 Tel.: 02/ 204 21 11 
                    E-mail: bpb@mbhg.irisnet.be 

 

- Waals Gewest :  http://elections2012.wallonie.be  
E-mail : elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 
Tel : 081/32.37.62 - Fax : 081/32.32.65 

 

 

 

Brussel, 6 april 2012. 

 

 

Directie Verkiezingen 

FOD Binnenlandse Zaken. 


