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Op 12 september 2012 zullen in Nederland verkiezingen plaatsvinden voor de 
Tweede Kamer. Nederlanders in Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen onder 
bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen bij deze verkiezing. De gemeente 
Den Haag is verantwoordelijk voor het stemmen van Nederlanders in het 
buitenland. In de drie Caribische Landen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten, is de Vertegenwoordiging van Nederland belast met uitvoerende 
werkzaamheden voor deze verkiezingen.  
 
Nederlanders die op Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen, zijn alleen 
kiesgerechtigd als ze ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond of als ze 
in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn. In dat laatste geval zijn ook hun 
inwonende partner en meerderjarige kinderen kiesgerechtigd.  
 
Kiezers in het buitenland, waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten, kunnen 
stemmen per briefstembewijs. Hiervoor moeten de volgende stappen doorlopen 
worden:  

1. Registreren. Uw registratie moet uiterlijk 1 augustus ontvangen zijn door 
de gemeente Den Haag, of de Vertegenwoordiging van Nederland. 

2. Na registratie ontvangt u circa drie weken voor de dag van de stemming 
een briefstembewijs en een stembiljet met retourenvelop. Deze kunnen 
direct na ontvangst worden ingevuld en worden afgegeven bij de 
Vertegenwoordiging van Nederland of verzonden naar de gemeente Den 
Haag. De formulieren moeten uiterlijk 12 september om 15.00 uur 
ontvangen zijn door de Nederlandse Vertegenwoordiging of de gemeente 
Den Haag.  

3. Het briefstembureau (er is er een gevestigd op de Vertegenwoordiging 
van Nederland, en ook een bij de gemeente Den Haag) controleert het 
briefstembewijs met het registratieformulier. Als alles klopt, wordt de 
retourenvelop met het stembiljet ongeopend (en dus anoniem) in de 
stembus geworpen.  

4. Pas op de dag van de verkiezingen wordt de stembus geopend, en worden 
de stemmen geteld.  

 
 U kunt er ook voor kiezen om een kiezer in Nederland te machtigen voor u te 
stemmen. Mocht u toevallig zelf op de dag van de stemming in Nederland zijn, 
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dan kunt u zelf uw stem in een stemlokaal in Nederland uit brengen. Dit kunt u 
aangeven op het registratieformulier. 
Registratie  
Als u uw stem uit wilt brengen dan dient u zich vooraf te registreren bij de 
gemeente Den Haag. U kunt het registratieformulier downloaden van de website 
van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/verkiezingen. Ook is het mogelijk  
een blanco formulier op te halen bij het kantoor van de Vertegenwoordiging van 
Nederland.  
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens samen met een kopie 
van het bewijs van Nederlanderschap (bijvoorbeeld een paspoort of sedula): 

 opsturen of afgeven bij de Vertegenwoordiging van Nederland; 
 inscannen en e-mailen naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl 
 opsturen naar de gemeente Den Haag … 

 
Mensen die zich bij eerdere verkiezingen hebben geregistreerd en daarbij een e-
mailadres hebben opgegeven, die hebben inmiddels een e-mail ontvangen waar 
instructies in staan hoe zij zich opnieuw kunnen registreren.  
 
Stembescheiden 
Nadat u zich heeft geregistreerd en hebt aangegeven dat u per post wilt 
stemmen, zult u uw stembescheiden thuis ontvangen per post. De 
stembescheiden bestaan uit: een briefstembewijs; een stembiljet; een kleine witte 
retourenvelop bedoeld voor het stembiljet; een grotere oranje retourenvelop voor 
briefstembewijs en stembiljet. De Vertegenwoordiging van Nederland raadt u 
dringend aan de ingevulde stembescheiden af te geven bij het kantoor van de 
Vertegenwoordiging  U kunt uw stembescheiden inleveren tot 15.00 uur lokale tijd 
op de dag van de verkiezingen. U kunt de ingevulde stembescheiden ook met de 
post naar de gemeente Den Haag sturen, maar dan kan het voorkomen dat uw 
stem niet meegeteld kan worden, omdat deze nog per post onderweg is naar 
Nederland. 
 
Meer informatie 
Voor vragen en het inleveren van uw registratieformulier en stembescheiden kunt 
u terecht bij het kantoor van de Vertegenwoordiging van Nederland:  
 
Aruba:  
L.G. Smithboulevard 44 
Oranjestad, Aruba 
T: +297 5252866 
info@vno.minbzk.nl  
 

 
Curacao:  
Scharlooweg 55 
Willemstad, Curaçao  
T: +5999 4343200 
info@vnw.minbzk.nl  
 

 
Sint Maarten: 
Frontstreet 26 
Philipsburg, St Maarten 
T: +599 543 01 40 / 41 
info@vnp.minbzk.nl  

 
Ook kunt u kijken op de website van de gemeente Den Haag 
www.denhaag.nl/verkiezingen of u kunt contact opnemen met het Bureau 
Verkiezingen van de gemeente Den Haag via +31 70 353 30 00 of 
verkiezingen@denhaag.nl. 
 
  


