AFDELING BUITENLANDSE STAATSBURGERS
(UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS)
CAMPAGNE VOOR DE VERNIEUWING VAN DE INSCHRIJVING VAN
BUITENLANDERS IN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN DE GEMEENTES VAN DE
PROVINCIE ALICANTE
______________________________________________________________________
Vernieuw uw inschrijving in het bevolkingsregister. Tot 31 maart
Bent u staatsburger van een EU-lidstaat, Noorwegen, Zwitserland, IJsland
of Liechtenstein en bent u ingeschreven in de provincie Alicante? Weet u
dat u verplicht bent uw inschrijving in het bevolkingsregister van uw
gemeente te bevestigen?
Staatsburgers van EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, IJSland en
Liechtenstein die langer dan drie maanden in Spanje komen wonen, zijn
verplicht hun inschrijving aan te vragen in het Centrale Register voor
Buitenlanders (Registro Central de Extranjeros, RCE).
Inschrijving in dit Register is mogelijk door persoonlijk naar het kantoor
van de Nationale Politie te gaan en het inschrijvingsnummer moet
worden opgenomen in het Gemeentelijke Bevolkingsregister.
Inschrijving in het Bevolkingsregister is verplicht in de gemeente waar uw
gebruikelijke woonplaats is gevestigd.
Is dit uw geval en woont u nog steeds in de provincia, bent u verplicht
deze situatie te BEVESTIGEN zodat de Gemeente het Bevolkingsregister
kan actualiseren.
Als u reeds bent ingeschreven in het RCE, moet u dit om de 5 jaar
BEVESTIGEN
Als u nog niet bent ingeschreven, moet u dit om de 2 jaar BEVESTIGEN
Alle wijzigingen in het adres of de persoonsgegevens die een Europese
staatsburger meedeelt aan de Gemeente hebben dezelfde geldigheid
als een uitdrukkelijke bevestiging.
De bevestiging kan woonplaats kan worden gedaan door:
• Uitdrukkelijke verklaring van de staatsburger
• Controle van de woonplaats door de Gemeente
Als een Europese staatsburger zijn woonplaats niet bevestigt, opent de
Gemeente
een
ambtshalve
uitschrijvingsprocedure
voor die
staatsburger en wordt de belanghebbende gehoord.

Informatie voor niet-EU-staatsburgers
Bent u als niet-EU-staatsburger ingeschreven in de provincia Alicante
maar hebt u geen Permanente Verblijfsvergunning? Weet u dat u
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verplicht bent uw inschrijving in het Bevolkingsregister te VERNIEUWEN?
Meer informatie
Niet-EU-staatsburgers die zijn ingeschreven in een gemeente van de
provincia Alicante en geen Permanente Verblijfsvergunning hebben,
moeten hun inschrijving in het Bevolkingsregister om de 2 jaar
VERNIEUWEN.
Deze
vernieuwing
is
een
uitdrukkelijke
handeling
die
de
belanghebbende moet uitvoeren bij de Gemeente waar zijn
woonplaats is gevestigd en dit via het overeenkomstige officiële
formulier.
Als dergelijke staatsburgers een wijziging van hun adres of
persoonsgegevens doorgeven, kan de Gemeente verzoeken de
inschrijving te “vernieuwen”, ook al werd de laatste vernieuwing minder
dan 2 jaar geleden gedaan.
Als niet-EU-staatsburgers hun inschrijving niet vernieuwen, gaat de
overeenkomstige
Gemeente
over
tot
uitschrijving
uit
het
Bevolkingsregister wegens termijnoverschrijding. Dit is zelfs mogelijk
zonder dat de belanghebbende eerst wordt gehoord.

