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Lokale verkiezingen 2018: inschrijving van de Portugese expats op de verkiezingslijsten van YYY 
 
 
 

Mijnheer de burgemeester XXX, 
 
 
 

Graag had ik een samenwerking voorgesteld om de burgerlijke deelname van de Portugezen van YYY te 
promoten tijdens de lokale verkiezingen van 2018. 
 
Als vertegenwoordiger van de Portugezen van België in de raad van de Portugese gemeenschappen, 
consultatief orgaan van de Portugese regering inzake emigratie1, stel ik vast dat de deelname van mijn 
Portugese medeburgers aan de lokale Belgische verkiezingen een cruciaal gegeven is voor een succesvolle 
integratie. 
 
Deze aanpak reflecteert trouwens het politieke standpunt van de Portugese regering die namelijk vraagt 
om de democratische rechten van hun burgers toe te passen. Een standpunt waar ik mij volledig bij 
aansluit. 
 
Ondanks de statistische toename van de Portugese gemeenschap in België, zijn de inschrijvingen op de 
verkiezingslijsten nog altijd relatief zwak. 
 
Met het oog op de volgende lokale verkiezingen van 2018 lijkt het mij opportuun om de 
deelnamemogelijkheden aan de lokale democratie, die ook van toepassing is op de Portugese 
gemeenschap, te herhalen. 
 
Teneinde een actieve deelname aan de volgende verkiezingen te bevorderen van alle burgers die in België 
wonen, door middel van een inschrijving op de lokale lijsten en het stemrecht in het kader van de huidige 
Belgische wetgeving, blijf ik tot uw volledige beschikking tot dialoog om de beste manier te vinden om de 
burgers hiervan bewust te maken. 
 
Ik hoop dat deze aanpak de belangstelling van uw gemeente kan wekken en dat we een nauwere 
samenwerking kunnen bewerkstelligen in de nabije toekomst. 
 
Hopende op een snelle en positieve respons.  
Alvast hartelijk dank. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Pedro Rupio 

                                                 
1 Gelijkaardige instanties : Vlamingen in de Wereld, Union Francophone des Belges à l’étranger of Assemblée des Français de l’étranger. 
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