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Onderwerp 
Advies over de wijziging van de Tijdelijke 
experimentenregeling stembiljetten voor kiezers 
buiten Nederland in verband met de invoering van 
een elektronisch vervangend briefstembewijs 

In uw brief van 26 oktober 2020 verzocht u de Kiesraad zo spoedig mogelijk 
advies uit te brengen over de ontwerpregeling houdende wijziging van de Tijdelijke 
experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met 
de invoering van een elektronisch vervangend briefstembewijs (hierna: de 
ontwerpregeling).  
 
De ontwerpregeling bevat een uitwerking van het register van briefstembewijzen 
en de op basis daarvan vast te stellen uittreksels van geldige en ongeldige 
briefstembewijzen voor de briefstembureaus. Daarnaast worden de modellen voor 
het aanvragen van een vervangend briefstembewijs geactualiseerd en wordt het 
model voor het vervangend briefstembewijs zelf vastgesteld.  
 
De voorgestelde wijzigingen zijn nodig gelet op de eerder aan de Kiesraad 
voorgelegde wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit tot aanpassing van de 
regeling voor het stemmen met een elektronisch vervangend briefstembewijs. De 
Kiesraad heeft hierover instemmend geadviseerd.1 Deze wijziging maakt het 
mogelijk om kiezers buiten Nederland op verzoek een elektronisch vervangend 
briefstembewijs te verstrekken. Daarnaast wordt de procedure voor het stemmen 
met een briefstembewijs verbeterd.  
 
  

                                                
1 Advies over de wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit tot aanpassing van de regeling voor het 
stemmen met een elektronisch vervangend briefstembewijs (advies van 14 april 2020, te vinden op 
www.kiesraad.nl), Den Haag: Kiesraad 2020.    

https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/adviezen/2020/april/22/advies-wijziging-tijdelijk-experimentenbesluit-elektronisch-briefstembewijs
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De Kiesraad acht de in de ontwerpregeling voorgestelde wijzingen begrijpelijk in 
het licht van de voorgenomen regelgeving. De Raad ziet daarom geen reden tot 
het maken van opmerkingen.  
 
 
DE KIESRAAD, 
voor deze, 
 
 
) (was getekend) 
(was getekend)     (was getekend) 
 
R.B. Andeweg,     P.J. Young, 
vicevoorzitter      secretaris-directeur 
 
 
 


