
Als u vanuit het buitenland wilt deelnemen aan de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op  
15 maart 2017, gaat u als volgt te werk.

Registreer u voor 1 februari 2017 bij de 
gemeente Den Haag

Als u vanuit het buitenland uw stem wilt uitbrengen op één van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 15 maart 2017 
moet u zich eerst registreren bij de gemeente Den Haag. Dit is 
verplicht, ook als u dit voor eerdere verkiezingen hebt gedaan. 

Hoe kunt u zich registreren?
U kunt het registratieformulier vinden op de website 
www.stemmenvanuithetbuitenland.nl of deze afhalen bij het loket 
van de Nederlandse ambassade of consulaat-generaal in uw land 
van vestiging. 

Dit registratieformulier vult u in en voorziet u van uw handtekening. 
Bij het registratie formulier voegt u ook een bewijs van 
Nederlandschap. Dit is 
• een kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart, 

minimaal geldig tot en met 30 januari 2017, of
• een verklaring van Nederlanderschap, verkrijgbaar bij de 

Nederlandse ambassade. Deze verklaring mag op 30 januari 2017 
niet ouder zijn dan 3 jaar. 

Uiterlijk 1 februari 2017 moet de gemeente Den Haag uw registratie-
formulier met uw bewijs van Nederlanderschap ontvangen. U kunt 
het ingevulde en ondertekende registratieformulier samen met het 
bewijs van Nederlanderschap op drie manieren naar de gemeente 
Den Haag sturen:

• Per e-mail (scannen) naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl
• Per post aan Bureau Verkiezingen KBN, Postbus 84008, 2508 AA 

Den Haag
• Naar de ambassade of consulaat-generaal die uw registratie-

formulier met bewijs van Nederlanderschap doorstuurt naar het 
Bureau Verkiezingen KBN in Den Haag.

Doet u dit ruim van te voren zodat u zeker bent dat de gemeente 
Den Haag uw registratie op tijd ontvangt.

Waar ontvangt u de stukken die u nodig heeft 
om te stemmen?

Als uw registratie wordt geaccepteerd door de gemeente Den Haag 
ontvangt u de stukken die u nodig heeft om te kunnen stemmen. 
U ontvangt: een briefstembewijs, een stembiljet en de enveloppen 
die u nodig heeft om de stem op te sturen naar het briefstembureau.

In het registratieformulier vult u in hoe en waar u deze stukken wilt 
ontvangen. 

Stemmen in drie stappen
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Hoe kunt u stemmen vanuit het buitenland?

U kunt op drie manieren stemmen:
• Per brief
• Persoonlijk in Nederland, of 
• Bij volmacht door iemand die u gemachtigd heeft.

U geeft op het registratieformulier aan welke manier uw voorkeur 
heeft.  

Uw briefstembewijs en stembiljet moeten uiterlijk 15 maart 2017, 
15.00 uur Nederlandse tijd, door Bureau Verkiezingen van de 
gemeente Den Haag of door een van de 22 briefstembureaus die op 
22 ambassades zijn ingericht ontvangen zijn. 

De briefstembureaus zijn gevestigd op de volgende plaatsen in de 
wereld:

Werelddeel Plaats ambassade
Noord-Amerika Washington en Ottawa

Zuid Amerika Paramaribo en Brasilia

Australië Wellington en Canberra

Afrika Cairo, Pretoria en Nairobi

Azië Abu Dhabi, Ankara, Tel Aviv, Singapore, 
Bangkok, Jakarta, Peking, Tokio, Kuala Lumpur, 
Doha, Moskou, Muscat en New Delhi

Stuurt u uw briefstembewijs en stembiljet via een ambassade 
- let op: geen briefstembureau - of consulaat-generaal, dan moet 
uw stem zodanig op tijd ontvangen zijn dat het nog voor de 
deadline met de post bij het Bureau Verkiezingen in Den Haag 
aankomt. 

Informeert u bij de ambassade wanneer zij uw briefstembewijs en 
stembiljet uiterlijk willen ontvangen. Dat verschilt per land. 
Doe het daarom ruim op tijd! 


