FORMULIER C/1
Gemeente ........................
VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT

Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst (*).
______
Ik, ondergetekende,
-naam en voornamen (1) :
-adres

:

-nationaliteit

:

vraag om inschrijving op de kiezerslijst van de Belgische gemeente ................, overeenkomstig artikel 1, § 3, van de wet
van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (2).
Ik verklaar op erewoord dat ik het stemrecht in mijn Staat van herkomst niet heb verloren.
Ik verbind mij ertoe mijn stemrecht slechts voor een Belgische lijst uit te oefenen.
Bij de jongste verkiezingen in het land waarvan ik onderdaan ben (3) :
 (of) werd ik als kiezer ingeschreven (3) :
-in de kieskring ........................................... (4)
-in de gemeente ........................................... (4)
-in het consulaat van ...................................... (4)
 (of) was ik nooit als kiezer ingeschreven in de Staat waarvan ik onderdaan ben (3).
_____________________
(*) bestemd voor de bevolkingsdienst van de Belgische verblijfsgemeente.
(1)
Bij een inschrijving via de post (of e-mail), is de voorlegging van een kopie van het identiteitsdocument
vereist voor de burger van de Europese Unie.
(2) ten volle achttien jaar oud zijn, in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn en zich niet
bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht bepaald bij de artikelen 6 tot 9bis van het
Kieswetboek; de voorwaarde tot inschrijving in de bevolkingsregisters moet vervuld zijn op 1 maart van het jaar van de
verkiezing, terwijl de voorwaarden inzake leeftijd en niet-uitsluiting of niet-schorsing van het kiesrecht uiterlijk moeten
vervuld zijn op de dag van de verkiezing.
(3) schrappen wat niet past.
(4) in te vullen in de dienstige rubriek.
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Ik verklaar te weten :
-dat ik, indien mijn aanvraag om inschrijving erkend wordt, gehouden ben te gaan stemmen, op straffe van de sancties
waarin de Belgische kieswet voorziet;
-dat mijn inschrijving kan worden geweigerd, indien de Staat waarvan ik onderdaan ben, de Belgische overheid ervan in
kennis stelt dat ik in die Staat mijn actief kiesrecht heb verloren;
-dat mijn inschrijving eveneens kan worden geweigerd, indien blijkt dat de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek op mij
van toepassing zijn;
_____________________________
-dat ik, indien mijn aanvraag om inschrijving geweigerd wordt, het beroep kan instellen waarin voorzien is bij de artikelen 18
tot 39 van het Kieswetboek.
Gedaan te ................................op ........................

Handtekening

-visum van de dienst bevolking (controle van de inschrijving en nazicht IT 130 – Ontzetting uit het kiesrecht).

-------------------------------------

Ontvangstbewijs.

De aanvraag om inschrijving van de H. (Mevr.) ........................... (naam en voornamen) ................................. werd
door de dienst bevolking in ontvangst genomen op ...................... (datum).

Gemeentestempel
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Handtekening.

BIJLAGE
Uittreksels uit de Belgische kieswetgeving
-----1.Kiesbevoegdheidsvoorwaarden vastgesteld bij de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese
Parlement :
Artikel 1. - § 2. Kunnen de hoedanigheid van kiezer voor het Europese Parlement verkrijgen en toegelaten worden hun
stemrecht uit te oefenen ten voordele van kandidaten die op Belgische lijsten staan :
1..............................
2 de onderdanen van de huidige of toekomstige Lid-Staten van de Europese Unie die, behalve de nationaliteit, voldoen
aan de andere voorwaarden gesteld in § 1 (1), en die overeenkomstig § 3, de wil te kennen gegeven hebben om hun
stemrecht in België uit te oefenen.
Het stemrecht ten voordele van kandidaten die op Belgische lijsten staan wordt ontzegd aan de personen bedoeld in 2,
die ten gevolge van een individuele civielrechtelijke of strafrechtelijke beslissing (Richtlijn 2013/1/EU van 20 december
2012: die ten gevolge van een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is)
in hun Staat van herkomst van dit recht vervallen verklaard zijn.
Artikelen 6, 7, 9 en 9bis van het Kieswetboek :
Art. 6. Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang
ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
Art. 7. In de uitoefening van het kiesrecht worden geschorst en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zolang die
onbekwaamheid duurt:
1
De beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werden
verklaard om hun politieke rechten uit te oefenen en zij die geïnterneerd zijn met toepassing van de bepalingen van de wet
van 5 mei 2014 houdende de internering.
De kiesonbekwaamheid houdt op tegelijk met de beëindiging van de onbekwaamheid krachtens artikel 492/4 van het
Burgerlijk Wetboek of met de definitieve invrijheidstelling van de geïnterneerde.
2 Zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
3
De kiesonbekwaamheid van de onder 3° bedoelde personen houdt op wanneer de terbeschikkingstelling van de Regering
een einde neemt.
Art. 9. Opgeheven.
Art. 9bis. Opgeheven.
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