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Gemeenteraadsverkiezingen
Lokaal stemrecht voor niet-Belgen
Ook niet-Belgen mogen sinds de vorige lokale
verkiezingen in 2006 naar de stembus trekken
om hun gemeenteraadsleden aan te duiden.
Bij de regionale en federale verkiezingen is
dit niet het geval. Om van dit stemrecht te
kunnen genieten, moet er aan een aantal criteria
worden voldaan : minstens 18 jaar op 14 oktober
2012, ingeschreven in het bevolkingsregister
of vreemdelingenregister van de gemeente
voor 1 augustus 2012 en niet geschorst of
uitgesloten zijn als kiezer door de rechter.

Voor niet-Belgen buiten de Europese unie
geldt daarenboven ook de voorwaarde van 5
jaar ononderbroken verblijf in ons land. Als er
aan deze criteria wordt beantwoord, mogen
niet-Belgen gaan stemmen en moeten ze zich
ten laatste op 31 juli 2012 laten registreren
op de kiezerslijst van hun gemeente.
Begin juni werd vastgesteld dat er nog maar
slechts 4,5 procent van de niet-Europese
kiesgerechtigden in het Brussels gewest zich
heeft ingeschreven op deze kiezerslijsten.
Bij de Europeanen is dat 8 procent.
De cijfers liggen een pak lager dan in 2006
hoewel er meer kiesgerechtigden zijn dan
toen het geval was. In Brussel gaat het om
ongeveer 190.000 Europese potentiële
kiezers en iets meer dan 50.000 nietEuropese kiesgerechtigden op een totaal
van ongeveer 820.000 Brusselse kiezers
Samenlevingsopbouw Brussel ziet het als haar
politieke opdracht om deze potentiële kiezers
aan te spreken. We stellen vast dat veel nietBelgische wijkbewoners helemaal niet op
de hoogte zijn van het feit dat ze hun stem
mogen uitbrengen op 14 oktober. Tijdens de
bevraging voor de prioriteitenlijsten maar ook
tijdens de vorming over de gemeente en de
gemeenteraadsverkiezingen, trokken/trekken
opbouwwerkers dan ook uitgebreid tijd uit
om bewoners hierover te informeren. De Foyer
en CBAI hebben in opdracht van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werk gemaakt van een
informatiebrochure in verschillende talen waarin
de correcte voorwaarden en procedures zijn
uitgelegd. Het is een handig werkinstrument om
mensen warm te maken hun stem te laten horen
voor de verkiezing van hun nieuw lokaal bestuur.
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