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Tweede Kamerverkiezingen – stemmen in het buitenland Q&A
1. Waarom moet ik me registreren?
• Elke Nederlander met een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart is
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kiesgerechtigd. Omdat je in het buitenland woont en niet meer bij een
Nederlandse gemeente bent ingeschreven, moet je je registreren. Hiermee
schrijf je je dus eenmalig in bij de gemeente Den Haag.
• Nederlanders die op de Nederlandse Antillen en Aruba wonen zijn alleen
kiesgerechtigd voor de Tweede kamerverkiezingen als zij ten minste 10 jaar
in Nederland hebben gewoond of als ze in Nederlandse openbare dienst
werkzaam zijn.
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2. Waar kan ik me registreren?
• Op de site van de gemeente Den Haag. Je kunt het formulier ook opvragen
bij een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat, of bij de
Nederlandse vertegenwoordiging op de Nederlandse Antillen en Aruba.
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3. Voor wanneer moet ik me registreren?
• Het uitgeprinte en ondertekende registratieformulier moet, samen met een
kopie van je paspoort, uiterlijk 27 april zijn ontvangen door de gemeente
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De Haag, een Nederlands consulaat of ambassade, of door de Nederlandse
vertegenwoordiging op de Nederlandse Antillen en Aruba.
4. Wat moet ik doen met een ingevuld registratieformulier?
• Nadat je het formulier hebt ingevuld moet je het uitprinten, ondertekenen
en samen met een kopie van je Nederlandse paspoort of identiteitskaart
opsturen naar de gemeente Den Haag, een Nederlands consulaat of
ambassade, of de Nederlandse vertegenwoordiging op de Nederlandse
Antillen en Aruba.
5. Ik heb me in 2006 al geregistreerd, moet ik het dan nu weer doen?
• Als je je in 2006 al hebt geregistreerd dan moet je je weer opnieuw laten
registreren. Dit is noodzakelijk omdat de registratie een eenmalige
inschrijving bij de gemeente Den Haag is. Wél heb je het
registratieformulier al thuisgestuurd gekregen.
6. Heb ik na registratie ook meteen gestemd?
• Nee. Op het registratieformulier heb je moeten aangeven of je wilt
stemmen per brief, in persoon in Nederland of dat je iemand machtigt. De
actie die je op 9 juni moet ondernemen is afhankelijk van de keuze die je
gemaakt hebt.
7. Ik heb me geregistreerd, hoe kan ik op 9 juni stemmen?
• Als je hebt aangegeven per brief te willen stemmen, dan krijg je drie weken
van te voren de stembescheiden thuisgestuurd. Deze papieren moet je
invullen en terugsturen. De retourenveloppe moet uiterlijk om 15:00 op 9
juni ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.
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• Als je hebt aangegeven in persoon in Nederland te willen stemmen, dan
ontvang je twee weken van te voren je kiespas. In elk stemlokaal in
Nederland kan je hiermee stemmen.
• Als je hebt aangegeven per volmacht te willen stemmen, dan krijgt de
persoon in Nederland die jij hebt gemachtigd een volmachtbewijs
toegestuurd.
8. Ik woon op de Antillen of Aruba, mag ik dan stemmen?
• Nederlanders die op de Nederlandse Antillen en Aruba wonen zijn alleen
kiesgerechtigd voor de verkiezing van de Tweede Kamer als zij ten minste
10 jaar in Nederland hebben gewoond of als ze in Nederlandse openbare
dienst werkzaam zijn.
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