
De bepalingen van de artikelen 4, 5 en 6 van het voormelde
koninklijk besluit van 2 september 1976 blijven dus van toepassing.

Brussel, 9 november 2000.

De Minister,
A. Duquesne.

Nota

(1) Belgisch Staatsblad 28 juli 1999.
(2) Artikel 19 N.G.W. stemt overeen met het destijdse artikel 103 van

de gemeentewet.
(3) Belgisch Staatsblad 2 februari 1991.
(4) Het huidige zesde lid is het vroegere derde lid van artikel 19, § 1,

N.G.W.

c

[C − 2000/00979]
14 NOVEMBER 2000. — Omzendbrief tot wijziging van de omzend-

brief van 25 mei 1999 betreffende de inschrijving van de niet-
Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de
gewone vernieuwing van de gemeenteraden

Aan mevrouwen en de heren Burgemeesters en Schepenen,

Ter informatie :

Aan mevrouw en de heren Provinciegouverneurs;

Aan mevrouw de Gouverneur van het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad;

Aan mevrouwen en de heren Arrondissementscommis-
sarissen.

Geachte mevrouwen, geachte heren,

De ministeriële omzendbrief van 25 mei 1999 betreffende de inschrij-
ving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers
voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden van mijn geachte
voorganger, aangevuld door de omzendbrief van 9 december 1999, en
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad respectievelijk van 3 juni en
15 december 1999, regelt de procedure die moet worden gevolgd om de
niet-Belgische burgers van de Europese Unie op de kiezerslijst in te
schrijven voor deelneming aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Onder de rubriek Kiesbevoegdheidsvoorwaarden (onderdeel I, B,
eerste punt), geeft de omzendbrief van 25 mei 1999 de indruk dat het de
kiezer zelf is die het bewijs van zijn nationaliteit moet leveren.

Gezien de nationaliteit behoort tot de informatie die in de bevol-
kingsregisters van de gemeente wordt opgenomen, kan het college van
burgemeester en schepenen gemakkelijk nagaan of de aanvrager de
nationaliteit heeft van een Lid-Staat van de Europese Unie (artikel 1, 5°,
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de
informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
15 augustus 1992).

Derhalve dient het eerste punt van het onderdeel B. Kiesbevoegd-
heidsvoorwaarden van de omzendbrief van 25 mei 1999 vervangen te
worden door wat volgt :

« B. Kiesbevoegdheidsvoorwaarden.
Om erkend te worden als kiezer moet de aanvrager de nationaliteit

bezitten van een Lid-Staat van de Europese Unie (cf. eindnoot 1 van het
onder A bedoelde model).

De nationaliteit van de personen die hun hoofdverblijfplaats in de
gemeente hebben, behoort tot de informatie die door de gemeente in
haar bevolkingsregisters wordt opgenomen (artikel 1, 5°, van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die
opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenre-
gister, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 juni 1996 en
30 december 1999 - Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1992, 27 augus-
tus 1996 en 31 december 1999).

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du susdit arrêté royal du
2 septembre 1976 restent donc d’application.

Bruxelles, le 9 novembre 2000.

Le Ministre,
A. Duquesne.

Notes

(1) Moniteur belge du 28 juillet 1999.
(2) L’article 19 N.L.C. correspond à l’ancien article 103 de la loi

communale.
(3) Moniteur belge du 2 février 1991.
(4) L’actuel alinéa 6 est l’ancien alinéa 3 de l’article 19, § 1er, N.L.C.

[C − 2000/00979]
14 NOVEMBRE 2000. — Circulaire modifiant la circulaire du

25 mai 1999 relative à l’inscription des citoyens non Belges de
l’Union européenne comme électeurs en prévision du renouvelle-
ment ordinaire des conseils communaux

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins,

Pour information :

A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;

A Madame le Gouverneur de l’arrondissement admi-
nistratif de Bruxelles-Capitale;

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d’arrondis-
sement.

Mesdames, Messieurs,

La circulaire ministérielle de mon honorable prédécesseur du
25 mai 1999 (publiée au Moniteur belge du 3 juin 1999) relative à
l’inscription des citoyens non Belges de l’Union européenne comme
électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils
communaux, complétée par la circulaire du 9 décembre 1999 (publiée
au Moniteur belge du 15 décembre 1999), règle la procédure à suivre
pour inscrire les citoyens non Belges de l’Union européenne sur la liste
des électeurs en vue de leur participation aux élections communales.

Sous la rubrique Conditions de l’électorat (partie I, B, premier point),
la circulaire du 25 mai 1999 donne l’impression que c’est l’électeur
même qui doit fournir la preuve de sa nationalité.

Etant donné que la nationalité fait partie des informations mention-
nées dans les registres de population de la commune, le collège des
bourgmestre et échevins peut aisément vérifier si le demandeur
possède la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne
(article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les
informations mentionnées dans les registres de la population et dans le
registre des étrangers, publié au Moniteur belge du 15 août 1992).

Le premier point de la partie B. Conditions de l’électorat de la
circulaire du 25 mai 1999 doit dès lors être remplacé par ce qui suit :

« B. Conditions de l’électorat.
Pour pouvoir être agréé comme électeur, le demandeur doit posséder

la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (cfr. la note 1 du
modèle ci-dessus visé sous A).

La nationalité des personnes qui ont leur résidence principale dans la
commune fait partie des informations mentionnées par la commune
dans ses registres de population (article 1er, 5°, de l’arrêté royal du
16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les
registres de la population et dans le registre des étrangers, tel que
modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1996 et 30 décembre 1999 -
Moniteur belge des 15 août 1992, 27 août1996 et 31 décembre 1999).
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Derhalve kan het college van burgemeester en schepenen gemakke-
lijk nagaan of de aanvrager voldoet aan de kiesbevoegdheidsvoor-
waarde op het vlak van de nationaliteit (de lijst met nationaliteiten van
de andere Lid-Staten van de Europese Unie is opgenomen in eindnoot 1
van het onder A bedoelde model). » .

Ik verzoek mevrouw en de heren Provinciegouverneurs in een
volgende uitgave van het Bestuursmemoriaal naar deze omzendbrief te
verwijzen, en er de datum in te vermelden waarop deze omzendbrief in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zal zijn.

Brussel, 14 november 2000.
De Minister,

A. Duquesne.

c

[2000/00953]
Rijkswacht. — Aanwijzingen

Majoor bij de rijkswacht Decuyper, J., werd op datum van 13 novem-
ber 2000, aangewezen voor het ambt van commandant van de
metrobrigade, district Brussel.

Eerste opperwachtmeester bij de rijkswacht Deremiens, B., werd op
datum van 1 september 2000, aangewezen voor het ambt van
commandant van de brigade Vaux-sur-Sûre.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[2000/01022]
Provincie Oost-Vlaanderen. — Assenede. — Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. — Bezwaar

Bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd op 16 november 2000 door de heer
Patrick Van de Velde, de heer Gilbert Van Zele, de heer Daniël Nuytinck, Mevr. Francine Van Kerckvoorde en de heer
Daniël Van Wynsberge bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2000 te Assenede.

Van het verzoekschrift kan eenieder inzage nemen op de gemeentesecretarie overeenkomstig artikel 10, eerste lid,
5°, van het koninklijk besluit van 6 september 1988.

[2000/01023]
Provincie Oost-Vlaanderen. — Brakel. — Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. — Bezwaar

Bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd op 17 november 2000 door
Mr. Isabelle De Clercq, optredend namens de heer Marnix De Groote, de heer Noël Morreels, de heer Johan Braeckman,
de heer Peter Bauters, Mevr. Edda Spitaels, Mevr. Christine De Geeter, Mevr. Myriam Vanwinnendaele, de heer Patrick
De Lange, de heer Bert Van Wijmeersch, de heer Bart Roos, Mevr. Veerle Noerens, Mevr. Lisbet Van De Maele,
Mevr. Godelieve Vanrespaille, de heer Arthur Van Den Borre, de heer Julien Liedts, de heer Armand De Lange, de heer
Marc De Vleeschauwer, de heer Erik Van Der Linden, de heer Johnny Goubin, de heer Guido De Groote, de heer Paul
Pals, de heer Laurent Peleman en de heer Arthur Vandenborre, bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezing
van 8 oktober 2000 te Brakel.

Van het verzoekschrift kan eenieder inzage nemen op de gemeentesecretarie overeenkomstig artikel 10, eerste lid,
5°, van het koninklijk besluit van 6 september 1988.

[2000/01024]
Provincie Oost-Vlaanderen. — Buggenhout. — Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. — Bezwaren

Bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd op 16 november 2000 door de heer
Gustaaf Van Malderen, Mevr. Godelieve Van Praet, de heer Frans Suys en Mevr. Hilde Goedgezelschap bezwaar
ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2000 te Buggenhout.

Van het verzoekschrift kan eenieder inzage nemen op de gemeentesecretarie overeenkomstig artikel 10, eerste lid,
5°, van het koninklijk besluit van 6 september 1988.

Bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd op 16 november 2000 door
Mevr. Godelieve Van Praet, de heer Bruno Van Mulders, de heer Paul Van der Wildt, de heer Roger Van Hoeymissen,
Mevr. Beatrix van den Broeck, de heer Jozef Du Bois, de heer Frans Suys, Mevr. Hilde Goedgezelschap en de heer
Ronald Callaert bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2000 te Buggenhout.

Van het verzoekschrift kan eenieder inzage nemen op de gemeentesecretarie overeenkomstig artikel 10, eerste lid,
5°, van het koninklijk besluit van 6 september 1988.

Le collège des bourgmestre et échevins peut donc aisément vérifier si
le demandeur remplit la condition d’électorat sur le plan de la
nationalité (la liste des nationalités des autres Etats membres de l’Union
européenne figure dans la note 1 du modèle ci-dessus visé sous A). ″.

Je prie Madame et Messieurs les Gouverneurs de province de se
référer à la présente circulaire dans une prochaine édition du Mémorial
administratif et d’y mentionner la date à laquelle elle aura été publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 novembre 2000.
Le Ministre,

A. Duquesne.

[2000/00953]
Gendarmerie. — Désignations

Le major de gendarmerie, Decuyper, R., a été désigné à la date du
13 novembre 2000, à l’emploi de commandant de la brigade métro,
district de Bruxelles.

Le premier maréchal des logis chef de gendarmerie Deremiens, B., a
été désigné à la date du 1er septembre 2000, à l’emploi de commandant
de la brigade de Vaux-sur-Sûre.
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