
Burger krijgt duplicaat van zijn 
oproepingsbrief automatisch, digitaal via 
Mijn Burgerprofiel. Burger moet dus voor 

een duplicaat zich niet meer tot de 
gemeente wenden.

aantal kiezers dat niet meer naar 
de gemeente moet komen en het 

duplicaat opvraagt via Mijn 
Burgerprofiel

aantal kiezers die via Mijn 
Burgerprofiel duplicaat 

opvragen
0

40% van de kiezer in 
België kan het 

duplicaat van zijn 
oproepbrief via Mijn 

Burgerprofiel 
opvragen
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Deze doelgroep moet niet langer een attest 
opmaken om te bevestigen dat een burger 
een geldige reden heeft om iemand anders 

een volmacht te geven om te gaan kiezen. Er 
is geen attest meer nodig om een volmacht 

te kunnen geven. Minder administratieve 
lasten voor deze doelgroep: geen 

raadplegingen artsen, verzoeken werkgevers, 
onderwijsinstellingen, penitentiaire 

instellingen,   geloofgemeenschappen om 
een attest op te stellen en te printen.

aantal afgeleverde attesten door 
dokters, werkgevers, ….

aantal afgeleverde attesten 339.829 0

De gemeenten leveren niet langer attesten 
voor verblijf in het buitenland/bepaalde 
beroepscategoriën af. We pushen een 

volmachtformulier met unieke QRcode via 
het RR (lijst van burgers die mogelen kiezen) 
naar het Burgerprofiel van alle burgers, die 

mogen kiezen.

aantal afgeleverde attesten 
buitenland door gemeente

aantal afgeleverde attesten 223.714 0

Alle burgers kunnen het  volmachtformulier 
digitaal invullen. Er is een automatische 

controle ingebuwd zodat burgers enkel een 
volmacht kunnen geven aan andere burgers in 

hun kieskring. Het formulier wordt 
automatisch verstuurd naar de 

gevolmachtigde. Tijdswinst voor de burger en 
geen kost verzending volmacht meer.

tijdswinst per volmacht 
(controle bij kiesbureau) en 

dalen geweigerde volmachten

tijdwinst controle 
kiesbureau(aantal 
volmachten*tijd)

1127086 0

Alle burgers, die kunnen kiezen ontvangen 
automatisch via het Burgerprofiel een 

volmachtformulier. De burger hoeft niet 
langer een attest aan te vragen aan de 

gemeente, zijn/haar werkgever, 
onderwijsinstelling, instelling of dokter.  

Impactmeting
Tijdswinst en minder kosten verzenden voor 

de burger.

tijdswinst voor burger (geen 
verplaatsing, geen attest 

opvragen)

tijdwinst burger (aantal 
volmachten*tijd)

23.105.263 0

De burger die wordt aangeduid in het 
volmachtformulier kan digitaal het 

volmachtformulier ondertekenen. De 
volmachtgever ontvangt hiervan een 
notificiatie via het Burgerprofiel. De 

volmachtgever wordt automatisch op de 
hoogte gesteld dat de volacht geacceeerd is.

aantal geweigerde volmachten 

door de controle vooraf zal deze dalen. Geen cijfers over aantal geweigerde volmachten.
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We pushen het aanvraagformulier via Mijn 
Burgerprofiel naar alle niet-Belgen, die aan 
de voorwaarden om te mogen stemmen bij 

de gemeenteraadsverkiezingen voldoen: 
minstens 18 jaar op de dag van de 

verkiezingen, 5 jaar onafgebroken wettelijk 
verblijf in België en ingeschreven in het 

bevolkingsregister. Zo moeten niet-Belgen 
dit niet langer aanvragen, maar krijgen ze 
het automatisch via Mijn Burgerprofiel. 

Tijdswinst doordat de gemeente niet langer 
de aanvraagformulieren moet ontvangen en 
verwerken: de controle op de voorwaarden 

(leeftijd, onafgebroken wettelijk verblijf, 
inschrijving in bevolkingsregister) gebeurt 

automatisch 

aantal brieven verstuurd per 
gemeente voor niet Belgen om 
hen op te roepen zich te laten 

registreren

aantal digitaal ontvangen  
aanvraagformulieren

131.000

86460 (66%) van de 
niet Belgen in 

Vlaanderen ontvangt 
de brief via Mijn 

Burgerprofiel

De aanvragen van de niet-Belgen moeten 
niet langer worden voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen. 
Automatisch wordt nagetrokken of een 

Europeaan in aanmerking komt om te kiezen 
voor de Europese verkiezingen. Tijdswinst en 
minder verzendkosten voor de gemeenten: 
tijd voor de opmaak, beslissing, vewerking 

en het uitsturen van brieven

dalen werklast gemeenten: 
aantal dossiers * tijd

dalen werklast (min) 131000 44500

Via de Verklaring op eer in Mijn 
Burgerprofiel kan de niet-Belg aangeven of 

hij kiesgerechtigd is in het land van 
herkomst. De antwoorden worden 

automatisch verwerkt in het Rijksregister en 
bepalen of de niet-Belg al dan niet mag gaan 

stemmen.

(is een deel van proces uit lijn 4)

aantal digitaal ingediende en 
automatisch verwerkte 

dossiers in Mijn Burgerprofiel 
door niet-Belgen die in 

Vlaanderen wonen

0 1730

De burger ontvangt automatisch een 
verklaring op eer via Mijn Burgerprofiel. Hij 
moet niet langer zelf een aanvraagformulier 

indienen/verzenden. Impactmeting 
Tijdswinst en minder kosten verzenden voor 

de burger

verplaatsing burger
afname tijd die een digitale 

burger in aanvraag steekt

41 3,25
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