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Vragen van de leden Van Gent en Koopmans (beiden VVD) aan de Ministers
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over
het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het
buitenland (ingezonden 15 mei 2019).
Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken
(ontvangen 21 mei 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht van de Stichting Nederlanders buiten Nederland «Nederlanders over de hele wereld vullen op de «stemmen tracker» in of ze hun
stemdocumenten (niet) op tijd hebben ontvangen»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2 t/m 5
Houdt het ministerie per verkiezing bij hoeveel stembiljetten in het buitenland
op tijd worden bezorgd bij stemgerechtigden? Zo ja, hoeveel procent van de
stembiljetten werd op tijd ontvangen bij de afgelopen vier verkiezingen
waarbij Nederlanders in het buitenland mochten stemmen?
Wat is over het algemeen de oorzaak van de vertraging van de stembiljetten
en hoe worden deze aangepakt om te zorgen dat Nederlanders buiten
Nederland ook gebruik kunnen maken van hun stemrecht?
Deelt u de mening dat het kabinet alles moet doen om het uitoefenen van het
stemrecht van Nederlandse burgers in het buitenland zo makkelijk mogelijk te
maken? Hoe zorgen andere Europese landen met een groot aantal burgers in
het buitenland ervoor dat deze burgers gebruik kunnen maken van hun
stemrecht? Wat kunnen wij hier eventueel van leren?
Welke mogelijkheden ziet u om het stemmen voor Nederlanders buiten
Nederland makkelijker te maken? Hoe en op welke termijn zouden deze
mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden?
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Antwoord 2 t/m 5
De gemeente Den Haag is op grond van de Kieswet verantwoordelijk voor de
organisatie van de verkiezingen voor de Nederlanders die vanuit het
buitenland mogen stemmen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) evalueert elke verkiezing en ontvangt daarvoor, als
het om verkiezingen gaat waarvoor Nederlanders in het buitenland kunnen
stemmen, van de gemeente Den Haag gegevens over de deelname van
kiezers in het buitenland aan de betreffende verkiezing. Ook de evaluatie van
de komende verkiezing van het Europees parlement zal die gegevens
bevatten.
De kiezers die vanuit het buitenland stemmen hebben om te kunnen
stemmen een briefstembewijs nodig (het equivalent van de stempas in
Nederland) en een stembiljet. Het briefstembewijs is al 12 weken voor de dag
van stemming, dus eind februari 2019, door de gemeente Den Haag gestuurd
naar de kiezers die op dat moment waren opgenomen in de permanente
registratie voor de Europees Parlementsverkiezing, te weten ruim 57.000
personen (inclusief de Nederlandse kiesgerechtigden in Sint Maarten, Aruba
en Curaçao die hun briefstembewijs ontvangen via de Vertegenwoordigingen
aldaar).
Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid voor kiezers in het buitenland om het
stembiljet per e-mail te ontvangen. Die mogelijkheid is geïntroduceerd om
het stembiljet zo snel als mogelijk bij de kiezer te krijgen. De wettelijke
grondslag daarvoor is gelegen in de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten
en centrale stemopneming. De kiezer in het buitenland kan zelf bepalen of
hij/zij het stembiljet per e-mail dan wel per post wil ontvangen. Voor de
komende verkiezing van de leden van het Europees parlement heeft 79% van
de kiezers aangegeven het stembiljet per e-mail te willen ontvangen.
De gemeente Den Haag heeft mij bericht dat op 25 april 2019 aan 50.905
kiezers het stembiljet per e-mail is verstuurd. Van vertraging bij de bezorging
van de per e-mail verzonden stembiljetten kan naar mijn mening geen sprake
zijn. Als kiezers hun e-mail lezen, is het stembiljet per direct voor de kiezer
beschikbaar en kan de kiezer het stembiljet printen, invullen, het briefstembewijs ondertekenen en vervolgens de briefstem versturen naar het briefstembureau. Aan 11.951 kiezers die daar zelf om hebben gevraagd, is het
stembiljet per post verzonden, en wel op 26 april 2019. Deze kiezers zijn per
e-mail van de verzending op de hoogte gesteld (mits e-mailadres bekend),
met daarbij de opmerking dat zij desgewenst het stembiljet alsnog per e-mail
kunnen ontvangen. Het bezorgen van het stembiljet per post kan lang duren.
Hoe lang is afhankelijk van de postbezorging.
De gemeente Den Haag heeft het stembiljet niet eerder dan 25 april 2019 aan
de kiezers kunnen sturen. De gemeente heeft moeten wachten op de
uitspraken van de Raad van State in beroepszaken die zijn ingediend over de
besluiten van de Kiesraad over de ingediende kandidatenlijsten. De Raad van
State heeft die beroepszaken op 24 en 25 april jl. behandeld. Op 25 april jl. is
uitspraak gedaan in de laatste beroepszaak en stond definitief vast welke
partijen en kandidaten deelnemen aan de verkiezing van de leden van het
Europees parlement.
In andere EU-lidstaten is het stemmen per post de meest gangbare vorm van
stemmen voor kiezers in het buitenland. Voor zover mij bekend is Nederland
het enige land dat het stembiljet per e-mail aan de kiezers in het buitenland
stuurt.
Het kabinet streeft ernaar om het stemmen voor de kiezers in het buitenland
te vergemakkelijken. Daarom is in 2017 een permanente registratie voor
kiezers in het buitenland ingevoerd (en is niet meer nodig dat de kiezer zich
voor elke verkiezing opnieuw registreert), is mogelijk gemaakt dat het
stembiljet per e-mail kan worden verzonden en is recent de Kieswet gewijzigd
om te voorkomen dat stemmen niet worden meegeteld als niet de oranje
retourenveloppe wordt gebruikt dan wel als de briefstem onvoldoende is
gefrankeerd. Verder, ik heb daar de Tweede Kamer in mijn brief van 15 oktober 2018 (Kamerstuk 31 142, nr. 87) over bericht, wordt samen met de
gemeente Den Haag gekeken naar de mogelijkheden om in de toekomst ook
het (vervangende) briefstembewijs (de stempas voor de kiezers in het
buitenland) per e-mail naar de kiezers in het buitenland te sturen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel

2

