
Instructie voor diplomatieke en 
consulaire vertegenwoordigingen
Nederlanders die buiten Nederland wonen, kunnen vanuit het buitenland 
stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen, Europees Parlementsverkiezingen 
en de nieuwe verkiezing voor het kiescollege niet-ingezetenen. Kiezers buiten 
Nederland stemmen per brief. Deze instructie heeft tot doel diplomatieke en 
consulaire vertegenwoordigingen te informeren over de wettelijke regels die van 
toepassing zijn op het ontvangen van briefstemmen van Nederlandse kiezers en over 
het doorsturen van de ontvangen briefstemmen naar het briefstembureau van de 
gemeente Den Haag.

De Kieswet geeft aan de Nederlanders in het 
 buitenland de keuze om:

1 de briefstem per post te sturen naar een 

Nederlandse ambassade of een Nederlandse 
consulaire vertegenwoordiging,

2 de briefstem in persoon af te geven bij een 
Nederlandse ambassade of een Nederlandse 
consulaire vertegenwoordiging,

3 de briefstem (rechtstreeks) per post te versturen 
aan het briefstembureau van de gemeente 
Den Haag, Nederland.

Briefstemmen doorsturen naar Nederland

Wanneer de kiezer zijn briefstem 

opstuurt naar of afgeeft bij een 
Nederlandse ambassade of een 
Nederlandse consulaire vertegen-
woordiging, dan moet de ambassade/
vertegenwoordiging de briefstem 
onmiddellijk (zo mogelijk dezelfde 

dag) doorsturen naar 3W-DK/de 
Diplomatieke Koeriersdienst in 
Rijswijk.
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VOORBEREIDING
Kiezers buiten Nederland hebben het wettelijke recht om hun briefstem 
op te sturen naar, of af te geven bij, een Nederlandse ambassade of 
Nederlandse  consulaire  vertegenwoordiging. Maak hiervoor ruim van 
tevoren een werkinstructie voor de medewerkers van de vertegen-

woordiging (ook portier, receptiebalie, etc.), zodat de medewerkers 
weten hoe ze moeten handelen. Spreek die instructie met de betrokken 
medewerkers goed door.

WANNEER
Circa 4 weken voor een verkiezing ontvangen kiezers buiten Nederland 
een brief stembiljet. Vanaf dat moment is het mogelijk dat zij hun 
briefstem afgeven bij of opsturen naar een Nederlandse diplomatieke of 
 consulaire vertegenwoordiging.

ONTVANGST
De briefstem die wordt ontvangen zal in een envelop zitten. Dit kan een 

oranje voorgedrukte envelop zijn met het adres van het briefstembureau 
van de gemeente Den Haag. Het is mogelijk dat het adres van het 
briefstembureau Den Haag is doorgehaald en in plaats daarvan het adres 

van de ambassade of het consulaat is vermeld. De kiezer kan ook een eigen 
envelop hebben gebruikt om de briefstem op te sturen. Dat is wettelijk 

toegestaan. De wet kent geen voorschriften voor de envelop die de kiezer 
gebruikt. Enveloppen die door kiezers worden gebruikt kunnen dus 
verschillen in afmeting en/of kleur.

De envelop met de briefstem mag NIET worden geopend.

Bij ontvangst (zowel van de per post als van de in persoon ontvangen brief-
stemmen) moet op de envelop ALTIJD worden aangetekend op welke datum 
en welk tijdstip de briefstem bij de vertegenwoordiging is ontvangen. 
Als de briefstem in persoon wordt afgegeven moet óók op de envelop de 
hand tekening worden geplaatst van degene die de briefstem in ontvangst 

neemt. Dit zijn wettelijke vereisten. Het is zo geregeld in de Kieswet.

Houd er rekening mee dat kiezers die hun briefstem in persoon afgeven, 
mogelijk vragen om een bewijs dat zij hun briefstem hebben afgegeven/dat 
de ambassade/vertegenwoordiging de briefstem heeft ontvangen.

Geadviseerd wordt om voor een latere controle een lijst bij te houden 
waarop wordt aangetekend hoeveel briefstemmen er per dag zijn 
ontvangen. De op een dag ontvangen briefstemmen moeten zorgvuldig 
worden bewaard, totdat de briefstemmen worden doorgestuurd. Er mogen 
geen briefstemmen verloren gaan.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Instructie voor het ontvangen en 
doorsturen van briefstemmen

DATUM

TIJDSTIP

HANDTEKENING
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BRIEFSTEMMEN MOETEN ONMIDDELLIJK  
WORDEN DOORGESTUURD
De Kieswet bepaalt dat het hoofd van de diplomatieke of consulaire  
vertegenwoordiging verplicht is om de ontvangen briefstemmen 
onmiddellijk door te sturen naar Den Haag. De reden daarvoor is dat 
briefstemmen die niet op tijd bij het briefstembureau van de gemeente 
Den Haag aankomen, niet kunnen worden meegeteld. Er gaan dan  
stemmen verloren en dat moet worden voorkomen.

NOTABENE
ALLE briefstemmen dienen volgens de wet onmiddellijk (ongeopend) 
te worden doorgezonden, ongeacht wanneer de diplomatieke of 

 consulaire vertegenwoordiging ze heeft ontvangen en ongeacht of ze 
(voldoende) zijn gefrankeerd.

Zodoende moet een ontvangen briefstem zo mogelijk dezelfde dag en in 
elk geval met de eerst vertrekkende diplomatieke koerierdienst worden 
doorgezonden. Het opsparen van ontvangen briefstemmen (bijvoorbeeld om 
een grotere zending naar Nederland te kunnen sturen) is niet toegestaan. 
Dat is in de Kieswet vastgelegd.
U ontvangt van de gemeente Den Haag speciale stickers die u op de 
verzamelenvelop met stempapieren kunt plakken. Bij ontvangst door de 
Diplomatieke Koeriersdienst is het hiermee direct duidelijk dat het om 
stembiljetten gaat die voor het briefstembureau in Den Haag bedoeld zijn.

ADRES
De ontvangen briefstemmen sturen naar:
DIPLOMATIEKE KOERIERSDIENST
Diepenhorstlaan 20 (2e etage)
2288 EW RIJSWIJK
THE NETHERLANDS

STAP 4

STAP 5

Vervolg instructie voor het ontvangen en doorsturen van briefstemmen

De briefstem kan per post verstuurd, in persoon afgegeven worden bij een Nederlandse ambassade of een Nederlandse 
consulaire vertegenwoordiging. Of de briefstem kan (rechtstreeks) per post verstuurd worden aan het briefstembureau van de 
gemeente Den Haag in Nederland.

Contact
Heeft u nog vragen? De gemeente Den Haag is verantwoordelijk 

voor de organisatie van de verkiezingen voor kiezers buiten 
Nederland. De unit Verkiezingen is bereikbaar via telefoonnummer 

+31 70 353 63 53 (tussen 08.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd). 
Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.  

Meer informatie over stemmen door Nederlanders buiten 
Nederland is te vinden via: www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.
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