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Belg of vreemdeling, 
ik laat mijn stem horen!

Verkiezingen 2006

Deze brochure is geen propaganda voor de verkiezingen! 

Ze bevat nuttige informatie voor alle kiezers.



Voorwoord 
Een burger die gaat stemmen, verricht een handeling die 
 essentieel is voor de democratie.
 
Op 8 oktober dit jaar hebt u de gelegenheid om de mannen en 
vrouwen te verkiezen die u zes jaar lang zullen vertegenwoor-
digen in de gemeenteraad. 

Door op het scherm van de stemcomputer de naam van kandi-
daten aan te stippen, beslist u welk programma u het best ligt. 
U steunt de ideeën die u lief zijn en de personen die u het best 
geschikt vindt om deze te verdedigen. Het is een individuele 
keuze, die iedereen maakt in functie van zijn eigen geweten, 
zijn overtuiging en zijn waarden. Daarom is het belangrijk dat 
dit gebeurt met kennis van zaken. 

Door uw stem uit te brengen geeft u uiting aan uw verwach-
tingen en uw verlangens voor het leven in uw gemeente.  
Dit heeft een concrete weerslag op heel uw dagelijks bestaan: 
de toestand van het wegennet, het verkeersplan, de netheid, 
de veiligheid rond de scholen, enz. Uw mening heeft dus een 
invloed op uw dagelijks leven. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 zijn tevens 
de eerste gelegenheid voor niet-Europese buitenlandse kie-
zers om mee te stemmen, indien zij dat wensen.

Deze brochure heeft als opzet u te begeleiden bij de uitoefe-
ning van dit basisrecht. Ze bevat een reeks onmisbare inlich-
tingen, maar wil ook een uitnodiging zijn om verder te gaan in 
het zoeken naar informatie die het effect kan verduidelijken dat 
u als kiezer hebt op de maatschappij waarin u leeft.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verkiezingen 2006



Inleiding door de initiatiefnemers
Dit is voor u bestemd! 
Voor u die niet de Belgische nationaliteit hebt! 
Vooral voor u is onze brochure geschreven. 
Maar ook voor u, die burgers van buitenlandse origine als vrienden of buren hebt. 
Lees deze brochure heel aandachtig. 
Spreek erover met anderen. 
Want het gaat over uw rechten en uw verantwoordelijkheid. 
En over de democratie. 

Bij de komende verkiezingen in uw gemeente hebt u een enorme kans: u kan mee 
beslissen wie uw gemeente zal besturen. 
Lees wat u moet doen. 
Doe het morgen al, en doe het zeker vóór 1 augustus 2006. Grijp uw kans, want dit is 
democratie:

› Elke burger kan stemmen

› Er zijn verschillende politieke partijen waaruit de kiezers kunnen kiezen

› Elke stem is persoonlijk en geheim

De verkiezingen zelf vinden plaats op 8 oktober 2006, maar als u niet de Belgische 
nationaliteit hebt, moet u vooraf inschrijven. 

Een kleine moeite, voor een heel groot resultaat. 

U telt mee in uw gemeente. Laat uw stem horen!

Loredana Marchi
Directrice Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel
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De lokale verkiezingen van 2006
De gemeente staat als laagste bestuursniveau het dichtst bij de burgers. Het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest telt 19 gemeenten. Elke gemeente is voor de inwoners van 
haar grondgebied bevoegd voor:

› Bevolking: aflevering van identiteitskaart, bewijs van gezinssamenstelling, rijbewijs, 
paspoort

› Burgerlijke stand: aangifte van geboorte, huwelijk, overlijden

› Gemeentescholen

› OCMW en andere sociale diensten (gemeentelijke kribben en bejaardentehuizen)

› Huisvesting: verzoek tot onbewoonbaarverklaring

› Veiligheid en ordehandhaving: via de plaatselijke politieantennes en stadswachten

› Openbare werken: aanleg en onderhoud van gemeentewegen, riolering, straatverlichting

› Aflevering van vergunningen: stedenbouwkundige vergunning, vergunning voor 
 activiteiten op de openbare weg

› Milieu: groene ruimten, openbare netheid

› Sport en cultuur

› …
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Door op 8 oktober 2006 je stem uit te bren-
gen, bepaal je mee hoe deze functies inge-
vuld worden! Wat vind je belangrijk? Welke 
punten verdienen meer aandacht? Bekijk de 
verschillende partijen, hun kandidaten, de 
 diverse programma’s en standpunten. 

Een doordachte stem uitbrengen is je eigen 
persoonlijke inbreng in het reilen en zeilen 
van de gemeente. 
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Verkiezingen in België
België heeft verschillende bestuursniveau’s en dus ook verschillende verkiezingen:

› De federale verkiezingen: om de 4 jaar

› De gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen: om de 5 jaar

› De Europese verkiezingen: om de 5 jaar

› De gemeentelijke verkiezingen: om de 6 jaar
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Overzicht gemeente 
Op 8 oktober 2006 kiezen de burgers een nieuwe gemeenteraad. Hieruit worden de 
schepenen en de burgemeester aangesteld. De burgemeester, de schepenen en de 
 gemeenteraadsleden bepalen het beleid van de gemeente voor de komende 6 jaar.  
De verkozenen beschikken over een ruime autonomie binnen hun bevoegdheidsdomein! 

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan. Gemeenteraadsleden worden recht-
streeks door de burgers verkozen. Hun aantal hangt af van het bevolkingsaantal van 
de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan. Burgemees-
ter en schepenen worden onrechtstreeks door de burgers verkozen. De verkozen 
 gemeenteraadsleden duiden een aantal personen uit de gemeenteraad aan als sche-
pen. Hun aantal hangt af van het bevolkingsaantal van de gemeente. De Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering stelt voor elke gemeente een burgemeester aan, op voor-
dracht van de meerderheid van de gemeenteraadsleden.

› › ›

       Kiezers          Gemeenteraadsleden            Schepenen    Burgemeester
                                        Gemeenteraad
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1 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 570.911 Belgische kiezers (toestand op 1 februari 2006).

Wie mag stemmen?
Belgen1

Alle Belgen zijn onderworpen aan de stemplicht. 

Voorwaarden zijn:

› minstens 18 jaar zijn (uiterlijk op 8 oktober 2006)

› ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente  
(uiterlijk op 1 augustus 2006)

› burgerlijke en politieke rechten genieten

Procedure 

Wanneer je als Belg aan de voorwaarden voldoet, ontvang je automatisch een 
oproepingsbrief. Met deze brief en je identiteitskaart begeef je je naar het stem-
lokaal om je stem uit te brengen (zie p. 13).
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2 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 136.150 potentiële EU-kiezers (toestand op 1 februari 2006).

Onderdanen van de Europese Unie2

Europese onderdanen die in België verblijven, hebben sedert de wet van 27 januari 
1999 stemrecht. Er is geen stemplicht voor vreemdelingen. 
Voorwaarden om te kunnen stemmen zijn:

› de nationaliteit hebben van één van de Europese lidstaten 

› Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-
Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Neder-
land, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

› minstens 18 jaar zijn (uiterlijk op 8 oktober 2006)

› ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister 
van de gemeente (uiterlijk op 31 juli 2006). Dit zijn houders van:

› een attest van immatriculatie model B (‘paarse kaart’)

› een verblijfskaart voor EU-onderdanen (‘blauwe kaart’)

› voor onderdanen van landen die toegetreden zijn op 1 mei 2004 gelden ook: een 
identiteitskaart voor vreemdelingen (‘gele kaart’), een BIVR (‘witte kaart’), een at-
test van immatriculatie model A in het kader van gezinshereniging (‘oranje kaart’) 
of een bijlage 35.

› voor Europese ambtenaren en hun gezinsleden volstaat een ‘vermelding’ in het 
bevolkingsregister (‘consulaire of bijzondere kaart’)

› burgerlijke en politieke rechten genieten

› zich inschrijven op de kiezerslijst (ten laatste op 31 juli 2006)

Procedure 

Om te kunnen stemmen, moet je je als EU-onderdaan inschrijven op de kiezers-
lijst (zie p. 12). Zodra je ingeschreven bent op deze lijst, geldt voor jou ook de 
stemplicht!

Let op

Europese burgers die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 reeds een 
aanvraag ingediend hebben en erkend werden als kiezer, worden automatisch 
ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. 
Zij moeten hun aanvraag dus niet hernieuwen. Zij kunnen zich wel laten schrap-
pen van de lijst indien zij niet wensen te gaan stemmen (zie p. 12).
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Niet-EU onderdanen3

Het gemeentelijk ‘vreemdelingenstemrecht’ voor niet-EU onderdanen werd door de 
wet van 19 maart 2004 ingevoerd. Dit stemrecht zal op 8 oktober 2006 voor het eerst 
toegepast worden.

Net als voor EU-onderdanen is er voor niet-EU vreemdelingen stemrecht, geen stem-
plicht.

Voorwaarden om te kunnen stemmen zijn:

› Minstens 18 jaar zijn (uiterlijk op 8 oktober 2006)

› Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister 
van de gemeente (uiterlijk op 31 juli 2006). 

 
 Dit zijn houders van:

› een identiteitskaart voor vreemdelingen (‘gele kaart’)

› een BIVR (‘witte kaart’) voor bepaalde of onbepaalde duur. Ook bv. studenten of 
tijdelijk geregulariseerden kunnen in aanmerking komen.

Wanneer?

Je moet op het moment van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsre-
gister of het vreemdelingenregister van de gemeente, dit is dus ten laatste op 31 
juli 2006.

3 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 45.176 potentiële niet-EU kiezers (toestand op 1 februari 2006).

Wie mag stemmen?
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› Sedert 5 jaar ononderbroken verbleven hebben in België,  
op basis van een wettige verblijfstitel.

Wie?

Vreemdelingen die sedert 1 augustus 2001 (of vroeger) in België verblijven, 
op basis van wettige verblijfsvergunningen. 
Volgende verblijfstitels worden in aanmerking genomen: 

› een identiteitskaart voor vreemdelingen (‘gele kaart’)

› een BIVR (‘witte kaart’) voor bepaalde of onbepaalde duur

› een attest van immatriculatie model A (‘oranje kaart’) in het kader van de asiel-
procedure of gezinshereniging

› een bijlage 35

Je mag de 5-jaar termijn vervullen met één vergunning, of met een combinatie van 
vergunningen, zolang je verblijf maar zonder onderbreking gedekt geweest is.

Volgende vergunningen worden NIET in aanmerking genomen: 
• kort verblijf (‘aankomstverklaring’)
• verblijf als niet-ontvankelijke asielzoeker (‘bijlage 25/26bis’)
• onwettig verblijf

Uitzondering 

Erkende vluchtelingen mogen de hele asielprocedure meetellen voor de berekening 
van de 5-jaar termijn (ook de periode als niet-ontvankelijke asielzoeker). Begindatum 
van het wettig verblijf is voor erkende vluchtelingen de datum van de asielaanvraag.

Wanneer?

Je moet uiterlijk op 31 juli 2006 de 5-jaar termijn vervuld hebben. Indien je momenteel 
nog geen 5 jaar wettig in België verblijft, maar uiterlijk op 31 juli 2006 wél, dan mag je 
toch je aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijsten nu al indienen (zie p. 12).

› Burgerlijke en politieke rechten genieten

› Zich inschrijven op de kiezerslijst (ten laatste op 31 juli 2006)

Procedure

Om te kunnen stemmen, moet je je als niet-EU vreemdeling inschrijven op de 
kiezerslijst (zie p. 12). Zodra je ingeschreven bent op deze lijst, geldt voor jou ook 
de stemplicht!
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Inschrijving op de kiezerslijst
De kiezerslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bevatten de namen 
van de kiezers die hun stem zullen uitbrengen op 8 oktober 2006. Onderdanen van de 
Europese Unie en niet-EU vreemdelingen die aan de stembusgang willen deelnemen, 
moeten zich inschrijven op de kiezerslijst. Inschrijven kan vandaag al, en kan uiterlijk 
tot 31 juli 2006.

Vrijgesteld van inschrijving
› Belgen 

› Europese burgers die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 reeds een 
aanvraag ingediend hebben en die erkend werden als kiezer. 

Hoe je inschrijven op de kiezerslijst?
› Je vult het aanvraagformulier in. Dit formulier is gratis te verkrijgen op elke ge-

meente, of gratis te downloaden via www.brusselverkiezingen2006.irisnet.be. 
Elke vreemdeling die aan de kiesvoorwaarden voldoet en in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest woont, krijgt dit formulier ook thuisgestuurd.

› Als niet-EU onderdaan onderteken je ook een verklaring waarmee je je verbindt de 
Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. 

› Je dient het aanvraagdossier uiterlijk op 31 juli 2006 bij de gemeente in. Dit kan 
persoonlijk of per post.

› Je ontvangt van de gemeente een bevestiging en een oproepingsbrief. Als inge-
schrevene op de kiezerslijst, ben je onderworpen aan de stemplicht.

Wat als je inschrijving geweigerd wordt?
Het college van burgemeester en schepenen kan je inschrijving op de kiezerslijsten wei-
geren, bv. omdat je niet aan de criteria voldoet (zie p.9-11). Indien je het niet eens bent 
met deze beslissing, kan je binnen de tien dagen na de kennisgeving, per aangetekend 
schrijven je bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Indien 
het college bij zijn beslissing blijft, kan je beroep aantekenen bij het Hof van Beroep. 

Zich laten schrappen van de kiezerslijst
Eens je ingeschreven bent op de kiezerslijst, ben je onderworpen aan de stemplicht. Je 
inschrijving op de kiezerslijst blijft geldig zolang je aan de kiesvoorwaarden voldoet. Zij blijft 
dus ook gelden voor latere verkiezingen. Je kan je evenwel tot 31 juli 2006 laten schrappen 
van de kiezerslijst. Dit doe je schriftelijk bij de gemeente. Een reden opgeven hoeft niet.

› Belgen kunnen zich niet laten schrappen van de kiezerslijst!
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Hoe stemmen?
Elektronisch stemmen

Stemmen gebeurt in Brussel elektronisch.

� Stemmen doe je door met de lichtpen het 

scherm van de computer aan te toetsen.

� Je bevestigt je stem op dezelfde manier.

� Je neemt de magneetkaart terug uit de kaart-

lezer en stopt deze in de urne.

� Je krijgt je identiteitskaart en de oproepings-

brief terug. Deze laatste wordt afgestempeld als 

bewijs dat je aan de stemplicht hebt voldaan.

1 Je begeeft je naar het stemlokaal en je over-

handigt de oproepingsbrief en je identiteits-

kaart aan de leden van het stembureau. In ruil 

ontvang je een witte magneetkaart.

2 Je trekt je terug in het stemhokje en steekt de 

magneetkaart in de kaartlezer van de compu-

ter. Volg de instructies van de computer.

instructies

bevestigen

1�



Hoe geldig stemmen?
Er zijn 3 mogelijkheden om geldig te stemmen:

› Je stemt op één lijst

 Met een lijststem schaar je je achter 
de hele lijst van kandidaten, in de volg-
orde die de lijst bepaalt.

› Je stemt op één of meerdere  
kandidaten binnen eenzelfde lijst

 Met een voorkeurstem druk je je voor-
keur uit voor één of meerdere kandi-
daten binnen eenzelfde lijst. Je kan 
binnen één lijst zoveel kandidaten aan-
stippen als je wil. 

› Je stemt blanco
 Door een “blanco stem” uit te brengen, steun je niets of niemand

ela

Marc

Maria

ilir

rashida

ben

christiane

Paul

David

Laeticia

Ahmed

charlotte

Juan

Amanta

thomas

cindy

PartijPartij
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Bijzondere bepalingen
Hulp bij het stemmen

Elk stembureau heeft een stemhokje dat toegankelijk is voor mindervalide kiezers. Wie 
wegens een fysische handicap hulp nodig heeft, kan zich door een persoon naar keu-
ze laten bijstaan. De voorzitter van het stembureau geeft hiertoe zijn toestemming.
Wie moeite heeft met de elektronische stemming, wordt geholpen door de voorzitter 
van het stembureau of door een van de bijzitters.

Stemmen bij volmacht 

In principe moet elke kiezer persoonlijk zijn stem uitbrengen. Sommige personen kun-
nen een stem bij volmacht uitbrengen. Het gaat o.a. om zieken, studenten en personen 
die tijdelijk in het buitenland verblijven. Je moet de volmacht met de nodige bewijs-
stukken staven (bv. met een doktersattest).

Procedure

› Je wijst een andere kiezer aan als gevolmachtigde.

› Je vult het volmachtformulier in. Dit formulier is gratis te verkrijgen op elke gemeente, 
of gratis te downloaden via www.brusselverkiezingen2006.irisnet.be. 

› Jij en de gevolmachtigde kiezer ondertekenen beiden de aanvraag.

› Je voegt de nodige bewijsstukken aan de volmacht toe.

› In bepaalde gevallen moet je op voorhand een toelating vragen aan de ge-
meente, uiterlijk 15 dagen vóór de verkiezingsdag. Dit geldt bv. voor toeristen 
die tijdelijk in het buitenland verblijven op de dag van de verkiezingen.

› De gevolmachtigde kiezer brengt met dit attest een stem uit in het bureau 
waar jij opgeroepen werd.

Stemverzuim?

Iedereen die op de kiezerslijsten ingeschreven is, is onderworpen aan de stemplicht. 
Elke niet-gewettigde onthouding kan gestraft worden. 
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Nuttige adressen
Vragen over de organisatie van de verkiezingen in Brussel?

› Je vindt alle informatie op de site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
www.brusselverkiezingen2006.irisnet.be 
Op deze site kan je ook alle aanvraagformulieren downloaden!

Vragen over de inhoud van deze brochure?

› Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel
Dienst Rechtsbescherming
Mommaertsstraat 22
1080 Molenbeek
tel: 02/414.04.53
www.foyer.be 

Questions sur le contenu de cette brochure?

› Centre bruxellois d’action interculturelle (CBAI)
Stalingradlaan 24
1000 Brussel
tel: 02/289.70.67
www.cbai.be 

› Vlaams Minderhedencentrum
Juridische helpdesk
tel: 02/205.00.55
www.vmc.be 

› Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
tel: 02/212.30.00
www.diversiteit.be 

Op zoek naar een advocaat die kan helpen bij het aantekenen van bezwaren of beroep? 

› Bureau Juridische Bijstand
Poelaertplein
1000 Brussel
tel: 02/508.66.57
www.advocaat.be 

Deze brochure werd samengesteld door Foyer vzw en het Centre bruxellois 
d’action interculturelle. Met de financiële steun van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de medewerking van het CRISP. U kan deze brochure 
gratis bijbestellen via verkiezingen@foyer.be, zolang de voorraad strekt.
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