Consulaat van het Koninkrijk België
Alicante

Consulaat van België
Explanada de España 1-5°,
03002 Alicante
E-mail: alicante@diplobel.fed.be
Website: www.spain.diplomatie.belgium.be

Inschrijvingsaanvraag
Nodige documenten


inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend



attest van inschrijving in de Spaanse gemeente : certificado de empadronamiento colectivo,
uitgiftedatum max. 3 maand



kopie van uw identiteitskaart, indien u zich bij ons aanbiedt breng uw kaart mee samen met
de Puk/Pin codes



kopie van het bewijs van inschrijving in het register van Europese burgers "certificado
de registro de ciudadano de la Unión Europea".



document “model 8” (bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister afgegeven door uw
laatste gemeente in België).



formulier voor deelname aan de Belgische federale verkiezingen invullen en ondertekenen
alleen voor meerderjarigen (+18)

Bij gezinnen moet voor ieder gezinslid een inschrijvingsformulier ingevuld worden.
Voor minderjarigen dienen beide ouders het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Hoe kan u zich inschrijven?



persoonlijk in het consulaat
per post : stuur het volledige dossier naar onderstaand adres



per email : de gescande documenten (PDF formaat) opsturen
alicante@diplobel.fed.be

Consulado de Bélgica, Explanada de España 1-5°, 03002 Alicante

Gelieve een volledig dossier toe te sturen. U ontvangt een email ter bevestiging van uw inschrijving
binnen een week.

Identiteitskaart
Elke Belgische burger moet, vanaf de leeftijd van 12 jaar, in het bezit zijn van een geldige Belgische
identiteitskaart.
Het bezit van een Spaanse verblijfsvergunning is onvoldoende.
Uw identiteitskaart blijft geldig tot zijn vervaldatum, behalve indien u ambtshalve afgeschreven
werd uit uw Belgische gemeente. In dat geval is uw identiteitskaart niet meer geldig.
Wanneer mijn identiteitskaart vernieuwen ? Gelieve de procedure te starten 2 à 3 maanden voor
het vervallen van uw identiteitskaart. U zal geen bericht ontvangen om u uit te nodigen uw kaart te
vernieuwen.
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Aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van een
meerderjarig persoon
Gelieve eveneens het formulier “Inschrijving als kiezer” in te vullen.
*verplicht in te vullen

Rijksregisternummer:
*Geslacht:

M

.

.

-

V

*Naam, voornamen:
*Geboortedatum:
*Geboorteplaats (stad en land):
*Adres en land van verblijf:
Telefoon:
Gsm:
*e-mail:
Postbusadres:
Beroep:
Werkgever:
e-mail werk:
Telefoon werk:

*Nationaliteit: Belg
Andere nationaliteit:
Sinds:
*Afstamming
Naam, voornaam van ouder 1:
Geboortedatum en -plaats:
Nationaliteit:
Geslacht:

M

V

Naam, voornaam van ouder 2:
Geboortedatum en -plaats:
Nationaliteit:
Geslacht:

M

V
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-

*Burgerlijke staat
ongehuwd
gehuwd

Datum en plaats huwelijk:

feitelijk samenwonend
wettelijk samenwonend

Datum en plaats samenwoning:

feitelijk gescheiden
wettelijk gescheiden

Datum en plaat echtscheiding:

gescheiden van tafel en bed
weduw(e)naar

Datum en plaats overlijden:

Naam, voornaam (huwelijks)partner:
Nationaliteit(en) (huwelijks)partner:
Geboortedatum en – plaats (huwelijks)partner:
Geslacht (huwelijks)partner:

M

V

*Gezinssamenstelling
Ik ben referentiepersoon van het gezin.
Ik ben alleenstaande.
Ik ben lid van het gezin van
Naam, voornaam referentiepersoon:
Geboortedatum en -plaats referentiepersoon:
Uw plaats binnen het gezin:
Datum aankomst in land van verblijf:
Verblijfsstatuut in land van verblijf:
(bijv. werknemer, gepensioneerde, student, toerist, permanent verblijfhouder, …)

Soort en geldigheid visum/verblijfsvergunning (enkel in te vullen indien u onderworpen bent aan de
visumplicht):

Contactpersoon te verwittigen in geval van nood
Naam en voornaam:
Geboortedatum:
Adres en land:
Tel.:

Gsm:

e-mail:
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Bescherming van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die u meedeelt aan de FOD Buitenlandse Zaken zullen worden behandeld
conform de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en de wet van 30 juli 2018 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U beschikt over een recht op inzage, een recht op rechtzetting en een recht op uitwissen met
betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u deze rechten wil uitoefenen, stuurt u hiertoe een verzoek aan de functionaris voor
gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het e-mailadres: dpo.dgc@diplobel.fed.be.
Bij de e-mail voegt u een scan van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.
Ik heb kennis genomen van de informatie betreffende de verwerking van mijn
persoonsgegevens en geef hierbij mijn toestemming voor de verwerking.
Ingevuld te

op

Handtekening

Gelieve elke wijziging van uw gegevens te melden!
(adres, telefoonnummer, e-mail, burgerlijke stand,…)
Wanneer blijkt dat u niet langer woont op het opgegeven adres, het onmogelijk is uw nieuw adres te achterhalen en er
gedurende 7 jaar geen contact meer tussen u, eventueel uw gezin, en het Belgische consulaat geweest is, zal u (en eventueel
uw gezin) geschrapt kunnen worden uit de bevolkingsregisters.
U heeft steeds het recht u opnieuw in te schrijven. Uiteraard enkel en alleen als u beantwoordt aan de voorwaarden tot
inschrijving.
Gelieve daarom steeds het consulaat binnen de maand te informeren over een adreswijziging.
U dient hiervoor het speciale formulier (aangifte adreswijziging) te gebruiken, dat ter beschikking staat op onze website
www.diplomatie.belgium.be of bij het consulaat.

VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE
Nagezien door:

Datum:
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Paraaf

VERKIEZINGEN BELGEN IN HET BUITENLAND

Registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie
Deze registratie geldt voor de federale verkiezingen
Identificatienummer van het Rijksregister ____________________

Naam: ____________________
Voornaam: ____________________
Adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente, land): ____________________
e-mailadres: ____________________
Indien de aanvraag uitgaat van een gehuwde vrouw, kan zij met oog op een zekere postbedeling hierna de naam van haar echtgenoot invullen
Naam:

____________________

Voornaam:

____________________

U wordt gehecht als kiezer:
☐1. aan de Belgische gemeente ____________________ (waar u ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters). Het bewijs
van deze aanhechtingsband moet met alle middelen van recht worden aangebracht, behalve als deze verschijnt in het Rijkregister.
☐2. bij gebreke aan vorig criterium, aan de Belgische gemeente ____________________ (waar u geboren bent)
☐3. bij gebreke aan vorige criteria, aan de Belgische gemeente waar één van uw ouders in de bevolkingsregisters ingeschreven is of laatst
ingeschreven was .: ____________________ (kies één van beide gemeenten indien nodig)
☐4. bij gebreke aan vorige criteria, aan de Belgische gemeente waar de echtgenoot, de echtgenote of de vorige echtgenoot of echtgenote of
de partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters:
____________________
Het bewijs van deze aanhechtingsband moet met alle middelen van recht worden aangebracht.
☐5. bij gebreke aan vorige criteria, aan de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven
of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of laatst was
ingeschreven in de bevolkingsregisters: ____________________ . Het bewijs van deze aanhechtingsband moet met alle
middelen van recht worden aangebracht.
☐6. als andere criteria niet van toepassing zijn, aan de gemeente Brussel.
Ik wens mijn stem als volgt uit te brengen (maar één keuze mogelijk):
☐persoonlijk in België
☐bij volmacht in België
☐persoonlijk in de consulaire beroepspost waar ik ingeschreven ben
☐bij volmacht in de consulaire beroepspost waar ik ingeschreven ben
☐per briefwisseling
Indien u per briefwisseling of persoonlijk wenst te stemmen en uw correspondentieadres in het land van uw woonplaats verschilt van
bovenvermeld adres (bijv. postbusadres), moet u hieronder dit correspondentieadres te vermelden (uw stembiljet of uw oproepingsbrief zal dan
naar daar gestuurd worden). U mag hier geen adres in België vermelden.
Adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente, land): ____________________
Ingeschreven bij het Belgische Consulaat (-Generaal) te: ____________________
Adres: ____________________
Ik verklaar de Belgische nationaliteit te hebben en het stemrecht niet verloren te hebben.
Gedaan te: ____________________

Datum: _______
Handtekening:
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VERKIEZINGEN BELGEN IN HET BUITENLAND

Verklaring op erewoord

Ik ondergetekende,

Naam:

____________________

Voornaam: ____________________

Geboortedatum: ____

Adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente, land): ____________________

verklaar op erewoord als kiezer gehecht te kunnen worden aan de gemeente ____________________

Gedaan te: ____________________ Datum: ______

Handtekening:
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VERKIEZINGEN BELGEN IN HET BUITENLAND

Volmachtformulier
Ik ondergetekende,
Naam: ____________________
Geboortedatum:

Voornaam: ____________________

_____

Adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente, land): ____________________

Als kiezer gehecht aan de Belgische gemeente: ____________________
machtig
Naam:

____________________

Geboortedatum:

Voornaam: ____________________

______

Adres (straat, nr, bus, postcode, gemeente, land): ____________________

om bij de verkiezingen in mijn naam te stemmen.

Gedaan te: ____________________

Datum: _____
De volmachtgever,
Handtekening:

De in het buitenland verblijvende Belg, die de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente gekozen zal hebben, wijst een gemachtigde aan onder de kiezers van diezelfde
gemeente.
De in het buitenland verblijvende Belg, die ervoor gekozen zal hebben om bij volmacht te stemmen in de consulaire beroepspost waarbij hij ingeschreven is, wijst een gemachtigde
aan onder de kiezers die in diezelfde post ingeschreven zijn.
Elke gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken.

In te vullen door de consulaire beroepspost alvorens naar de Belgische gemeente te sturen:
- Identificatienummer Rijksregister van de volmachtgever:
____________________
- Identificatienummer Rijksregister van de gemachtigde:
____________________
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