
Van:

Verzonden: maandag 20 november 200610:43

Aan: Postbus Kiesraad

Onderwerp: inzake registratie

Geachte dames en heren,

Wij zijn woonachtig in Spanje en wilden deelnemen aan de verkiezingen.
Op 10 juli jl. ontvingen mijn echtgenote en ik bericht van het Bureau
Verkiezinqen (mevr ) dat wij waren geregistreerd onder de
nrs J. Wij zouden nader bericht ontvangen, niet werd
vermeld wanneer am bericht zou komen.
Reeds speelde ik enige tijd met de gedachte het consulaat in Alicante
te bellen, omdat er maar geen bericht kwam. Totdat ik, vrijdag jl., via
RTL Nieuws op internet las dat er een website was geopend.
Derhalve direkt getelefoneerd met de helpdesk, die mij niet verder
konden helpen dan het telefoonnummer te geven van het Bureau Verkiezingen.
Vandaag dus met .gesproken, die meldde dat reeds op
14 juli registratieformulieren naar ons zijn verzonden. Welke merkwa§J<:Iig§[:
wij~~ hier nooit zijn aangekomen. Uiteindelijk met het gevolg dat wij nu niet
kunnen stemmen, omdat we de procedure niet kenden en derhalve niet
wisten wanneer er "formulieren" dienden te worden ontvangen.
ME;[klJV<:l<:lr<:ljg~DJVjj~~, omdat wij wekelijks zonder problemen post van een
Nederlands bedrijf ontvangen, waarvoor wij hier werkzaamheden verrichten.

Het wekt de indruk alsof bij de verzending van de formulieren selectief te
werk wordt gegaan.

Met dank voor uw aandacht,

20-2-2008
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Van:

Verzonden: maandag 20 november 2006 14:09

Aan: Verkiezingen@dbz.denhaag.nl; info@kiezenuithetbuitenland.nl

CC: Postbus Kiesraad; int.sec@vvd.nl

Onderwerp: Fouten in internet verkiezing

LS.

Mijn vrouw en ik wilden graag per internet stemmen, omdat wij tijdelijk in Canada wonen voor mijn werk.

Terwijl wij wei degelijk (al op 3 September) beiden het juiste adres hebben aangemeld en wij beiden
vervolgens een inwilliging van het stemverzoek hebben ontvangen, zijn zowel het adres van mijn vrouw als
het adres van mij zelf blijkbaar fout ingevoerd.

Het gevolg is dat ik geen stemcodes heb ontvangen (mijn vrouw overigens wei) en ik dus niet kan stemmen!

Het feit dat van ons beiden de gegevens onjuist zijn ingevoerd, terwijl deze wei goed zijn doorgegeven (en
het verzoek ingewilligd!) vind ik erg kwalijk.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit bij aile andere buitenlandse stemmers wei juist is gegaan. Weliswaar is het
buitenlands electoraat klein maar daardoor zeker niet onbelangrijk.

Na meer malen contact te hebben gehad met de kiezenuithetbuitenland helpdesk is gebleken dat er niets
anders op zit dan mijn stem te laten vervallen, omdat er geen stem meer mogelijk is.

Mijn inziens komt hier een een erg groot gebrek aan het buitenlandse stemmen naar voren, al vind ik het idee
per internet te stemmen uitstekend.
Ik heb derhalve de kiesraad en het internationale secretariaat van de WD ge-CC-ed.

Tevens wilde ik via dezemail graag onze correcte gegevens doorgeven:

Hierbij de correcte gegevens,
Voor mijn vrouw:
Geboorte datum (
Het adres (De postcode en Provincie zijn fout) moet zijn

Mijn adres:
Geboorte datum
Het adres (De straatnaam en postcode zijn ontbreekt en is fout)

Vriendelijke groet,

20-2-2008
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Van:

Verzonden: zondag 19 november 200610:28

Aan: Postbus Kiesraad

Onderwerp: ****geen kiesbiljet ontvangen voor stemmen in het buitenland****

Hallo

Een paar maanden geleden heb ik mij via internet laten inschrijven in het kiesregister om zodoende te kunnen
stemmen in het buitenland.
Toendertijd is via een mail bevestigd dat ik inderdaad was ingeschreven, maar ik verder nooit meer iets
ontvangen.
Hoe kan dit???
De verkiezingen zijn al deze week, en ik wil toch echt wei stemmen, want dit is heel belangrijk voor mij!!!
Graag z.s.m. bericht!!

20-2-2008



Van:

Verzonden: zondag 19 november 2006 9:23

Aan: Postbus Kiesraad

Onderwerp: belgie

Dag
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Ik ben

Groeten

20-2-2008

m woon in Belgie hoe kan ik digitaal stemmen?



Bericht

Van:

Verzonden: maandag 13 november 200612:01

Aan:

Onderwerp: Graag terugbellen

Goeiemorgen,
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Ik heb net ene uit Brussel aan de telefoon gehad. Hij meldde dat hij geen stembiljet heeft
ontvangen. Zou een van jullie hem hier even over terug willen bellen op:

Alvast bedankt!

Groetjes,

20-2-2008
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Van:

Verzonden: donderdag 2 november 2006 14:09

Aan: Postbus Kiesraad

Onderwerp: Stemmenvanuit het buitenland

Geachte Heer / Mevrouw,

De pagina veelgestelde vragen is voortdurend onbereikbaar, daarom mijn vraag per mail.
Kan ik als kiesgerechtigde op 22 november in Parijs stemmen. Ik woon in Nederland, maar ben tijdelijk in
Parijs.
Hoogachtend,

20-2-2008



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte Kiesraad,

maandag 30 oktober 2006 23:41
Postbus Kiesraad
Stemmen vanuit het buitenland

-

(Hoe) kan ik stemmen vanuit het buitenland? De link op de website loopt dood ... per
email?

bedankt



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 30 oktober 2006 13:55
Postbus Kiesraad
Niet kunnen stemmen vanuit het buitenland

Geachte heer/mevrouw,

Bij dezen zou ik mijn visie op de 'registratie plicht' voor deelname aan
Tweedekamerverkiezingen voor Nederlanders die in het buitenland
verblijven bij de kiesraad onder de aandacht willen brengen. Ik hoop dat
deze mijns inziens veel te stringente registratie procedure in de
toekomst verbeterd kan worden, of dat ten minste Nederlanders die naar
het buitenland verhuizen van deze registratie procedure op de hoogte
worden gesteld.

Ik ben een Nederlander die sinds twee maanden voor studie in Finland
woont, en vorige week ben ik er achter gekomen dat het feit dat ik niet
meer bij een Nederlandse gemeente sta ingeschreven grote gevolgen heeft
voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande.

)it berichtgeving in de Nederlandse media leidde ik af dat bekend was
hoeveel Nederlanders die in het buitenland verblijven "gerigistreerd
hadden" voor de komende verkiezingen. Ik ben van deze registratie
'plicht' nooit op de hoogte gesteld. Toen ik mij bij het gemeentehuis
van Amstelveen uit schreeE is mij verteld dat het nieuwe adres in
Finland zou worden gebruikt door de Nederlandse overheid, en dat de
Nederlandse ambassade in Finland op de hoogte gesteld zou worden van
mijn verhuizing. De gemeente Amstelveen noch de Nederlandse ambassade in
Finland heeft mij verteld dat mijn verhuizing naar Finalnd directe
gevolgen zou hebben voor het uitoefenen van mijn stemrecht.

Ik zou graag uitgelegd krijgen hoe het mogelijk is dat ik het stemrecht,
een fundament van de Nederlandse democratie op steunt, op zo'n
makkelijke manier kan 'mislopen', daar het ontnemen van stemrecht iets
is waar normaalgesproken een rechterlijke uitspraak aan vooraf moet gaan.

Bijgevoegd vind u de e-mail wisseling die ik met de Nederlandse
ambassade in Finalnd heb gehad waarin mij verteld wordt dat ik niet zal
kunnen deelnemen aan de aankomende Tweede Kamerverkeizingen.

loogachtend,

«<antwoord van de ambassade»>

Geachte

U had zich kunnen registreren voor de Tweede Kamerverkiezingen via de
ambassade, helaas was de laatste dag voor de registratie 10 oktober 2006.

Met vriendelijke groet,

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Erottajankatu 19 B
00130 Helsinki

«<mijn vraag aan de ambassade»>

Geachte heer/mevrouw,



Als Nederlander die tijdelijk in Finland woont en verblijft kwam ik er
vandaag tot mijn grote schrik achter dat ik wellicht niet aan de Tweede
Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande zal kunnen deelnemen omdat
lk wellicht niet door de burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage geregistreerd
ben als kiesgerechtigde.

Op 17 augustus jongstlede heb ik persoonlijk bij het gemeentehuis van
l\mstelveen een verhuisbericht ingediend waarin ik mijn huidige adres in
Espoo, Finland heb aangegeven. Bij deze uitschrijving is mij toen niet
mede gedeeld dat ik in Finland niet zonder meer mijn kiesrecht zou
kunnen uitoefenen, en derhalve zou het mij ook ten zeerste verba zen als
dit niet het geval blijkt te zijn.

Ik vraag u als Nederlandse ambassade in het land waar ik officiee! woon
en verblijf mij in staat te stel1en om voor de aanstaande verkiezingen
van de Tweede kamer der Staten-Generaal mijn stem uit te brengen.

Hoogachtend,

Adres:

~'inland

2
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Van:

Verzonden: maandag 23 oktober 200621 :01

Aan: Postbus Kiesraad

CC: cso@ouderenorganisaties.nl

Onderwerp: Internetstemmen

Geachte mevrouw I heer,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Er loopt een proef om stemmen via internet vanuit het buitenland mogelijk te maken. De mogelijkheid is
geopend voor personen die in het buitenland wonen of daar in verband met beroep of werk verblijven. Tot
mijn spijt en eigenlijk verbazing vind ik in dat rijtje niet de personen die als gepensioneerde tijdelijk in het
buitenland verblijven. Dat is toch een aardig grote groep, vooral als men aan de overwinteraars denkt. Om
welke reden is deze groep uitgesloten?

In afwachting van uw antwoord, met dank en vriendelijke groet,

20-2-2008



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte heer/mevrouw,

maandag 23 oktober 200614:38
Postbus Kiesraad
verkiezingen november 2006

Ik had mijn vraag ge-emailed aan Postbus 51 maar vandaag kreeg ik het bericht dat ik
die aan U moest stellen. Hierbij dus mijn vraag over de verkiezingen in November 2006.

Ik vraag mij af of er geen betere manier is om Nederlanders in het buitenland te
informeren over belangrijke zaken in Nederland.

Op 2 oktober 2006 las ik op de teletekst van de NOS dat Nederlanders zich konden
registreren am per internet te stemmen. Belaas kon ik mijn envelop niet meteen op de
bus doen en kwam ik er eergisteren pas achter dat Nederlanders die in het buitenland
weI' ken maar de tijd hadden tot 10 oktober 2006 am zich te laten registreren. E~n week
am je te laten registreren is tach weI ~rg weinig, dacht ik zoo En dat terwijI
Nederlanders die in het buitenland voor zaken etc moeten zijn zich wel veel langeI'
kunnen laten registreren.

"k las vanmorgen dat er maar 5% van de Nederlanders in het buitenland gaat stemmen.
Oat lijkt met ook niet vreemd als je maar zo kort de tijd krijgt. Ik vind het dan ook
heel jammer dat mijn stem op die manier verloren gaat.

Ook toen koning Beatrix in Belgi~ op staatsbezoek kwam en er een ontvangst werd
georganiseerd was er bijna niemand, zoals mijn collega's en ik, die hiervan wisten. Ik
vraag mij af hoe de mensen hiervoor geselecteerd worden. Tellen mensen die in Belgi~

werken niet mee?

Ik hoop dat ik gauw een antwoord van U krijg en misschien alsnog in de gelegenheid
wordt gesteld om mee te doen aan de verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,

'.

1



Van:

Verzonden: donderdag 19 oktober 2006 9: 14

Aan: Postbus Kiesraad

Onderwerp: stemmen

Geachte mevrouw, mijnheer,
Met verbazing lezen we dat we ons hadden moeten registreren om te mogen stemmen.
We wonen in Noorwegen, Trondheim. We hebben aan aile instanties
ons nieuwe adres doorgegeven. We zijn dus 'bekend', Toen we in Nederland
woonden kregen we automatisch onze kieskaarten, nu dus niet (meer),
We zijn daar zoals gezegd verbaasd over, hoe hadden we kunnen weten dat we
ons als kiezer hadden moeten registreren? Bij deze doen we dat.
Met vriendelijke groet,

Nieuw adres Izoals bekend)

Noorwegen

20-2-2008
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Van:

Verzonden: woensdag 4 oktober 2006 5:59

Aan: Postbus Kiesraad

Onderwerp: Naamloos

1.S

Sinds Oktober 2004 wonen wij in UeIsen(D). We willen geregistreerd worden in verband met de komende Verkiezingen
voor de Tweede Kamer.
Kunt U ons verwittigen van de benodigde procedure?

20-2-2008
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StembescheidE!n ontvangst.

Niet zeker of het registr< Itieverzoek is ingewilligd, in afwachting van stembescheiden.

Om er zeker van te zijn d; It uw registratieverzoek is ingewilligd (en dus uw stembescheiden inmiddels
onderweg zijn) kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Oen Haag (+3170 3534400).
Oe gemeente Oen Haag i; verantwoordelijk voor uw registratie.

Indien u uw registratiever :oek tijdig (voor 1 oktober 2006) hebt verstuurd dan behoort u te zijn
ingelicht over het feit of U' v registratieverzoek al dan niet is ingewilligd door de gemeente Oen Haag.



Indien uw verzoek (ingedil !nd voor 1 oktober) tot registratie door de gemeente Den Haag is
toegekend, dan ontvangt 1, uiterlijk eind oktober 2006 uw stemcode op uw postadres dat u hebt
opgegeven op het registrc tieformulier. Hebt u 7 november nog geen stemcode ontvangen, neem dan
contact op met de helpde~ k.

U hebt tot uiterlijk 14 nOVE 11ber de mogelijkheid om een vervangende stemcode aan te vragen. Ik
maak u erop attent dat al~ u na 14 november geen (vervangende) stemcode in uw bezit hebt, u niet
kunt stemmen via internet

Stembescheiden nog nil It ontvangen, partner of kennis al weI. Wat nu?

In principe hoeft u zich ge ,n zorgen te maken indien u uw registratieverzoek tijdig (voor 1 oktober
2006) hebt verstuurd. Na lerifiering bij de gemeente Den Haag blijkt dat uw registratieverzoek is
ingewilligd (registratienurr mer).

Uw stembescheiden zijn cI geruime tijd onderweg en uiterlijk eind oktober 2006 behoort u uw
stemcode te ontvangen 01) uw postadres dat u hebt opgegeven op het registratieformulier. Hebt u 7
november nog geen stem :ode ontvangen, neem dan contact op met de helpdesk.

U hebt tot uiterlijk 14 nOVE mber de mogelijkheid om een vervangende stemcode aan te vragen. Ik
maak u erop attent dat al~ una 14 november geen (vervangende) stemcode in uw bezit hebt, u niet
kunt stemmen via interne1

Tweede Iichting: wachtE n tot 7 november.
In principe hoeft u zich gE ~n zorgen te maken omdat u en uw partner de registratieverzoeken tijdig
(voor 10 oktober 2006) hE bben verstuurd naar het Consulaat of de Gemeente Den Haag (het
Consulaat of de Ambassc de stuurt de registratieverzoeken namelijk door naar de Gemeente Den
Haag).

Het registratieverzoek val uw partner is ingewilligd en de stembescheiden zijn onderweg. Heeft uw
partner 7 november a.s. r og geen stemcode ontvangen, dan is het raadzaam om contact op te
nemen met de helpdesk. :r kan dan tijdig worden ingegrepen om alsnog stembescheiden uit te
reiken.

U hebt tot uiterlijk 14 nOVi ,mber de mogelijkheid om een vervangende stemcode aan te vragen. Ik
maak u erop attent dat ah; u na 14 november geen (vervangende) stemcode in uw bezit hebt, u niet
kunt stemmen via interne.

Derde lichting: reageer (oor 15 november 07.30u Nederlandse tijd

Indien uw verzoek (inged end na 1 oktober) tot registratie door de gemeente Den Haag is toegekend,
dan ontvangt u half novel nber 2006 uw stemcode op uw postadres dat u hebt opgegeven op het
registratieformulier. Heeft na 14 november nog geen stemcode ontvangen, neem dan contact op met
de helpdesk. Om er zeke' van te zijn dat uw registratieverzoek is ingewilligd (en dus uw
stembescheiden inmidde S onderweg zijn) kunt u het beste even contact opnemen met de Gemeente
Den Haag (+3170 353441 )0).

U hebt de mogelijkheid 0 n tot 15 oktober 07.30 Nederlandse tijd een vervangende stemcode aan te
vragen.

Mocht u overige vragen t ebben over het stemmen vanuit het buitenland via internet, neemt u dan
gerust contact op met on :e helpdesk.

VERVANGENDE STEMIIESCHEIDEN

Stembescheiden blijkell onjuist verstuurd, per post nog wei op tijd te bezorgen

Vriendelijk bedankt voor JW e-mail. Wij hebben uw registratie als kiezer in het buitenland geverifieerd
bij de Gemeente Den Ha 3g, en daaruit is gebleken dat er een fout in de adressering is opgetreden
waardoor uw persoonlijk, ! stembescheiden u niet hebben bereiken. Wij doen ons best om uw
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stembescheiden alsnog o~ tijd bij u te laten bezorgen. Mocht u in de week van 7 november nog
steeds niets hebben ontva 1gen, neemt u dan contact met onze helpdesk. Daar kunt u eenmalig
vervangende stembeschei jen aanvragen. De reeds verzonden stembescheiden worden door deze
aanvraag automatisch ong eldig verklaard. U kunt vanaf 7 november en tot uiterlijk 14 november bij
onze helpdesk vervangenc e stembescheiden aanvragen.

Mocht u overige vragen hE bben over het stemmen vanuit het buitenland via internet, neemt u dan
gerust contact op met onz' ~ helpdesk.

Stembescheiden blijken :>njuist verstuurd, en per post niet meer op tijd te bezorgen

Vriendelijk bedankt voor u v e-mail. Wij hebben uw registratie als kiezer in het buitenland geverifieerd
bij de Gemeente Den Haa j, en daaruit is gebleken dat er een fout in de adressering is opgetreden
waardoor uw persoonlijke 5tembescheiden u niet hebben bereiken. Om te zorgen dat u toch kunt
stemmen kunt u eenmalig vervangende stembescheiden aanvragen. De reeds verzonden
stembescheiden worden C Jor deze aanvraag automatisch ongeldig verklaard. U kunt vanaf 7
november en tot uiterlijk 1 ~ november bij onze helpdesk vervangende stembescheiden aanvragen.

Mocht u overige vragen hEbben over het stemmen vanuit het buitenland via internet, neemt u dan
gerust contact op met onz ~ helpdesk.

Stembescheiden kwijt

Vriendelijk bedankt voor u IV e-mail. Indien u uw stembescheiden kwijt bent geraak, kunt u eenmalig
vervangende stembesche den aanvragen. De reeds verzonden stembescheiden worden door deze
aanvraag automatisch on~ eldig verklaard. U kunt vanaf 7 november en tot uiterlijk 14 november bij
onze helpdesk vervangen je stembescheiden aanvragen.

Mocht u overige vragen hi lbben over het stemmen vanuit het buitenland via internet, neemt u dan
gerust contact op met onz ~ helpdesk.

Stemgeheim geschonde n

Vriendelijk bedankt voor L N e-mail. Indien u denkt dat uw stemgeheim is geschonden omdat iemand
uw stemcodes heeft geziE n of gekopieerd, of de enveloppe met daarin de stemcodes is beschadigd,
dan kunt u eenmalig verv, Ingende stembescheiden aanvragen. De reeds verzonden stembescheiden
worden door deze aanvra ~g automatisch ongeldig verklaard. U kunt vanaf 7 november en tot uiterlijk
14 november bij onze hell Jdesk vervangende stembescheiden aanvragen.

Mocht u overige vragen h ~bben over het stemmen vanuit het buitenland via internet, neemt u dan
gerust contact op met om e helpdesk.

Wanneer stembescheid m ontvangen?
Vanaf 5 oktober zullen de stembescheiden verstuurd worden door de Gemeente Den Haag. Binnen
enkele dagen, afhankelijk van uw lokale post, zult u dan de stembescheiden ontvangen.

Kandidatenlijst

Hierbij stuur ik u de kandi latenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Wij
hebben het overzicht alleE n in .pdf bestand.

Wellicht kunt u op UW COrT puter instellen dat de kandidatenlijst niet op 1 pagina moet worden afgedrukt,
maar op meerdere pagina 5, of u kunt de pagina openen en inzoomen.

Het overzicht is ook te yin jen op de website van de Staatscourant. U valt onder kieskring 12 '5

Gravenhage.
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Pagina staatscourant met ~ andidatenlijsten:
http://eb.sdll.nl/eb/sh<w.doijsessionid=750F025CFOA6DAA3D5609CC11880006C,LB3?key=
SC77436&type=op

Daarnaast staat het overzi( ht van partijen en kandidaten ook op de site waar u uw stem kunt uitbrengen
vanaf 18 november. Op de :e site kiest u eerst uw partij, daarna kunt u een kandidaat selecteren.

Wanneer mag il ( stemmen uit het buitenland?

Nederlandse kiesgerechti~ den die voldoen aan een van de onderstaande voorwaarden, mogen hun
stem uitbrengen vanuit he buitenland.

Op 10 oktober 2006 heeft J uw werkelijke woonplaats buiten Nederland. Dit betekent dat u niet staat
ingeschreven bij een Nedl 'rlandse gemeente. De registratie termijn hiervoor is helaas verlopen op 10
oktober jongstleden.
Op 22 november 2006 vel blijft u wegens beroep of werkzaamheden ( van uzelf, uw echtgenoot,
levensgezel of ouder) in h It buitenlanden u staat nog ingeschreven bij een gemeente in Nederland. U
kunt formulier M3 hiervool insturen. Vakantie, studie of pensionering vaIt niet onder deze categorie.
Dit formulier moet uiterlijk 25 oktober binnen zijn bij uw gemeente.
Op 22 november 2006 vel blijft u in het buitenland maar niet voor uw beroep ( onder beroep vallen
niet: stud ie, pensioen, va~ antie), u staat nog ingeschreven bij een gemeente in Nederland. U kunt via
het formulier L8 (verkrijgb lar bij uw gemeente) iemand machtigen om voor ute stemmen. U kunt dit
doen tot 2 weken voor de lerkiezingen.

D3-1: Permanellt in buitenland verblijvend, uitgeschreven
Nederlandse gc ~meente.

D3-1: Uitschrijvingsdatu m
Op uw registratieformulier betreft dit de datum waarop u zich heeft uitgeschreven bij uw gemeente in
Nederland. Het is niet ran pzalig wanneer u de exacte uitschrijvingsdatum niet meer weet als het
jaartal maar wei correct is U kunt bijvoorbeeld 01-01-2004 aanhouden.

D3-1: Waar het registrat eformulier naar toe te sturen?

Middels dezemail hopen rvij u verduidelijking te kunnen geven over de vraag waar u uw
registratieformulier naar tl Ie dient te sturen.

In de kieswet staat dat he: registratieformulier 03-1 door de kiezer naar de ambassade of consulaire
post moet worden gestuu d. Deze stuurt het formulier vervolgens naar de gemeente Den Haag. In de
praktijk blijkt dat de amba ;sade of consulaat aileen als doorgeefluik fungeert en dat sommige kiezers
het direct al naar de geml !ente Den Haag sturen. U kunt hierin de wet volgen en het naar de
ambassade sturen (kijk VI lor het adresop www.mfa.nl). of u kunt het naar de gemeente Den Haag
sturen. In beide gevallen ~omt het goed met uw registratie.

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau VerkiezingE n
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Het formulier moet uiterlij : 10 oktober 2006 binnen zijn bij de gemeente Den Haag. Indien u het
verstuurd via uw consula; It of ambassade moet u dus een ruime verstuurtermijn in acht nemen. Na
ontvangst van uw registrc tieformulier, worden uw stembescheiden door de gemeente Den Haag
opgestuurd naar het door u opgegeven postadres. De stembescheiden bestaan uit een stemcode,
handleiding en kandidate llijSt.

De verdere procedure va 1 stemmen via Internet kunt u nalezen op www.kiezenuithetbuitenland.nl.
onder de kop stemmen v 3 Internet.
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D3-1: Ik woon in het buite, i1and (maar niet voor werk), kan er voor mij geen uitzondering gemaakt
worden met het internetstl !mmen?

Volgens de Nederlandse I :ieswet kunnen aileen personen, wonend in het buitenland, die zich bij hun
eigen gemeente in Nederl md hebben uitgeschreven, hun stem uitbrengen in het buitenland.
Daarnaast kunnen person 3n die voor beroep of werkzaamheden van zichzelf of hun echtgenoot,
levensgezel of ouder in he t buitenland zich registreren om vanuit het buitenland te stemmen (voor
meer informatie: http://www.kiezenuithetbuitenland.nl).
Wij zijn genoodzaakt zeer strikt de kieswet na te leven binnen dit experiment rondom
internetstemmen.

Indien u nog staat ingesd reven bij uw Nederlandse gemeente en niet voor beroep of werkzaamheden
in het buitenland verblijft, :unt u uw stem uitbrengen via een volmacht. U kunt bij uw eigen gemeente
(afdeling burgerzaken of t ureau verkiezingen) een machtigingsformulier aanvragen (het zogeheten
L8-formulier) en direct inv llien. Vervolgens dient u dit ingevuld en ondertekend toe te sturen naar de
persoon die u wilt machtis en (vanwege een handtekening van de gemachtigde). Vervolgens kan uw
gemachtigde het formuliel ingevuld retourneren naar uw gemeente. Het formulier moet uiterlijk tot
twee weken voor de verki, izingen van 22 november 2006 bij uw gemeente binnen zijn, dus dit is
realiseerbaar alvorens u 'vertrekt.

Indien u van mening bent jat er voor u een uitzonderingspositie gecreeerd moet worden dan moet u
dit registratieverzoek D3-' (voor mensen woonachtig in het buitenland) inwilligen bij de Gemeente
Den Haag. Zij beslissen u teindelijk over de registratie van kiesgerechtigden in het buitenland maar
ook zij leven uiteraard stri :t de kieswetna.
U kunt het Bureau Verkie; ingen van de Gemeente Den Haag bereiken onder telefoonnummer +3170
3534400.

D3-1: Bewijs van Nederl mderschap

Indien uw paspoort niet tij jig verlengd kan worden kunt u ook een kopie van een ander bewijs van uw
Nederlanderschap toestul en. Wat betreft mogelijkheden voor dit andere bewijs van Nederlanderschap
kunt u denken aan
a) uittreksel uit de basisa( ministratie, waaruit blijkt dat de betrokkene als Nederlander is aangemerkt
b) verklaring afgegeven d lor het hoofd van de diplomatieke of consulaire post, waaruit blijkt dat de
betrokkene Nederlander i ;.
Documenten genoemd or der a en b dienen de woorden te bevatten: verklaring omtrent het bezit van
het Nederlanderschap, er van een datum van verstrekking en van een dienststempel te zijn voorzien.

Een verblijfsvergunning k; In niet als bewijs dienen van uw Nederlanderschap.

D3-1: Adreswijziging Ne :lerlandse kiesgerechtigden in het buitenland
Gezien het feit dat u bent uitgeschreven bij uw Nederlandse gemeente dient u zich te registreren als
Nederlandse kiesgerechti Jde via het D3-1 formulier (zie bijlage).

De gemeente Den Haag' erzorgt de registratie van Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland.
Er is geen vast adressent estand voor Nederlanders in het buitenland.
De gemeente Den Haag I rijgt bij elke verkiezingen opnieuw registratieformulieren binnen. Aan de
hand van deze registratie ormulieren stellen zij een zogenaamd semi-permanent bestand vast. Dit
bestand met adressen ge )ruiken ze bij de verkiezingen die volgen. Mocht u zich dus dit jaar op een
ander adres registreren as Nederlandse kiesgerechtigde in het buitenland, dan zal u bij de volgende
verkiezingen een registra ieformulier toegestuurd krijgen op uw huidige adres.

U kunt uw registratieform Ilier D3-1 naar de ambassade of consulaat sturen. Deze stuurt het formulier
vervolgens naar de geme 3nte Den Haag. In de praktijk blijkt dat de ambassade of consulaat aileen als
doorgeefluik fungeert en Ilat sommige kiezers het direct al naar de gemeente Den Haag sturen. U
kunt hierin de wet volgen en het naar de ambassade sturen (kijk voor het adres op www.mfa.nl). of u
kunt het naar de gemeen e Den Haag sturen. In beide gevallen komt het goed met uw registratie.

Gemeente Den Haag
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T.a.v. Bureau Verkiezinge 1

Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Het formulier moet uiterlij~ 10 oktober 2006 binnen zijn bij de gemeente Den Haag. Indien u het
verstuurd via uw consulaa : of ambassade moet u dus een ruime verstuurtermijn in acht nemen. Na
ontvangst van uw registra ieformulier, worden uw stembescheiden door de gemeente Den Haag
opgestuurd naar het door J opgegeven postadres. De stembescheiden bestaan uit een stemcode,
handleiding en kandidater Iijst.

Ik hoop dat ik u op deze n anier voldoende heb ge'fnformeerd.

D3-1: Geen veilig buiten ands postadres

Gezien het feit dat u zich I tijdelijk) hebtuitgeschreven bij uw gemeente, hebt u eventueel de
mogelijkheid om te stemn en via het Internet. Dit kan aileen wanneer u een postadres kan opgeven
waarop u de stembeschei Jen kunt ontvangen (De stembescheiden bestaan uit een stemcode,
handleiding en kandidater lijst). Het is mogelijk om bijvoorbeeld uw
stembescheiden op een a nbassade/consulaat te ontvangen in het land waar u op dat moment
verblijft. U dient dit wei af e stemmen met uw ambassade/consulaat of ze dit toestaan.

De gemeente Den Haag \ erzorgt de registratie van Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. U
dient zich te registreren vi 3 het zogeheten 03-1 formulier (u kunt dit downloaden op
www.kiezenuithetbuitenla ld.nl, tevens heb ik dit formulier toegevoegd als bijlage). Dit kunt u invullen,
ondertekenen en terugstu 'en naar de ambassade of consulaat. Deze stuurt het formulier vervolgens
naar de gemeente Den H lag. In de praktijk blijkt dat de ambassade of consulaat aileen als
doorgeefluik fungeert en ( at sommige kiezers het direct al naar de gemeente Den Haag sturen. U
kunt hierin de wet volgen ~n het naar de ambassade sturen (kijk voor het adres op www.mfa.nl). of u
kunt het naar de gemeenl:; Den Haag sturen. In beide gevallen komt het goed met uw registratie.

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau VerkiezingE n
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Het formulier moet uiterlij: 10 oktober 2006 binnen zijn bij de gemeente Den Haag. Indien u het
verstuurd via uw consula, t of ambassade moet u dus een ruime verstuurtermijn in acht nemen. Na
ontvangst van uw registrc tieformulier, worden uw stembescheiden door de gemeente Den Haag
opgestuurd naar het door u opgegeven postadres. De stembescheiden bestaan uit een stemcode,
handleiding en kandidate !Iijst.

Wat een andere optie VO( r u is, is stemmen via een volmacht. U kunt dit tevens in het formulier 03-1
aangeven. U stuurt het in Jevulde en ondertekende 03-1 formulier in dit geval per post naar de
persoon die u wilt machti! len (omdat er een handtekening nodig is van de gemachtigde) en deze
persoon stuurt dit formulil lr terug naar de gemeente Den Haag.

Voor overige vragen over uw registratie en het opgeven van een postadres kunt u contact opnemen
met de gemeente Den He ag, bureau Verkiezingen.
Telefoon 070-3534400
Fax: 070-3537062
E-mail: Verkiezingen@dtz:.denhaag.nl

D3-1: Eerdere registrati ~ als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland?

(+ Aanname automatisch bericht over stemmen in het buitenland ontvangen.)

Bij elke verkiezingen mOE t u zich weer opnieuw registreren. Ais het goed is hebt u van de gemeente
Den Haag een brief en elln registratieformulier ontvangen waarmee u zich kunt registreren. Ais dit niet
het geval is kunt u deze ( ownloaden via www.kiezenuithetbuitenland.nl. Op deze website vindt u aile
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informatie over stemmen ' ia Internet.

Succes met stemmen via nternet op 22 november 2006.

03-1: Vlak voor de verki, !zingen weer woonachtig in NL

Omdat u op 10 oktober 2C 06 (de uiterlijke datum waarop in Den Haag Nederlandse kiesgerechtigden
in het buitenland zich kunllen registreren) nog in het buitenland woont, hebt u de mogelijkheid om te
stemmen via het Internet.

In de kieswet staat dat he registratieformulier D3-1 door de kiezer naar de ambassade of consulaire
post moet worden gestuul d. Deze stuurt het formulier vervolgens naar de gemeente Den Haag. In de
praktijk blijkt dat de amba isade of consulaat aileen als doorgeefluik fungeert en dat sommige kiezers
het direct al naar de gemE ente Den Haag sturen. U kunt hierin de wet volgen en het naar de
ambassade sturen (kijk V( or het adres op www.mfa.nl). of u kunt het naar de gemeente Den Haag
sturen. In beide gevallen I.omt het goed met uw registratie.

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau VerkiezingE n
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Het formulier moet uiterlij : 10 oktober 2006 binnen zijn bij de gemeente Den Haag. Indien u het
verstuurd via uw consula; t of ambassade moet u dus een ruime verstuurtermijn in acht nemen. Na
ontvangst van uw registrc tieformulier, worden uw stembescheiden door de gemeente Den Haag
opgestuurd naar het door u opgegeven postadres. De stembescheiden bestaan uit een stemcode,
handleiding en kandidate llijst.

De verdere procedure va I stemmen via Internet kunt u nalezen op www.kiezenuithetbuitenland.nl.
onder de kop stemmen vi 3 Internet.

03-1: Op welke manierE n kan ik mijn stem uitbrengen?
Bij uw registratieverzoek jient u op te geven op welke wijze u wilt stemmen. In de toelichting bij het
registratieformulier is hiel :)Ver meer informatie opgenomen. De kiesgerechtigde die buiten Nederland
woont, kan op vier manie 'en stemmen.
1. Per brief
Na verwerking van het re ~istratieverzoek ontvangt u een briefstembewijs, een stembiljet, een
retourenvelop en een hal ,dleiding. De stembiljetten dienen rechtstreeks aan de gemeente Den Haag
of - als er voor een land l en briefstembureau is aangewezen - aan de desbetreffende Nederlandse
ambassade of het desbe reffende Nederlandse consulaat te worden gezonden.
2. Bij volmacht
Indien u bij volmacht wilt stemmen, dient u zelf een kiesgerechtigde inwoner van Nederland aan te
wijzen die namens hem; al stemmen. De gemachtigde dient het verzoek tot registratie van de
kiesgerechtigdheid medE te ondertekenen.
3. In persoon in een ste nbureau naar keuze in Nederland.
Na verwerking van het rE gistratieverzoek, waarin u hebt aangegeven in persoon in Nederland te willen
stemmen, ontvangt u eel kiezerspas waarmee u op de dag van stemming in een stembureau naar
keuze in Nederland kunt stemmen.
4. Via internet
Tijdens de Tweede Kam ~rverkiezingen dit jaar wordt een experiment gehouden met stemmen via
internet voor Nederlands 3 kiezers in het buitenland. Meer informatie hierover vindt u
op www.kiezenuithetbuitmland.nli ••

03 Registratie te laat

De uiterste registratiedal Jm om te stemmen voor kiezers uit het buitenland was 10 oktober 2006. Op
deze datum moest het f( rmulier 03-1 binnen zijn bij uw ambassade of consulaat of bij de gemeente
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Den Haag. Formulieren di ; na deze datum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden
genomen.

Om in de toekomst tijdig 9 ~"informeerd te worden over de aankomende verkiezing en uw registratie
kunt u uzelf aanmelden al ; Nederlander in het buitenland bij de Gemeente Den Haag. De gemeente
Den Haag stuurt u dan de formulieren tijdig toe.

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau Verkiezinge 1

Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Telefoon 070-3534400
Fax: 070-3537062
E-mail: Verkiezingen@db.:.denhaag.nl

Of

Nederlandse kiesgerechti jden die zijn uitgeschreven bij hun eigen Nederlandse gemeente hadden
zich uiterlijk 10 oktober m leten laten registreren.

Het is zeer spijtig dat u nil ,ts hebt vernomen over het feit dat u zich voor 10 oktober 2006 had moeten
laten registreren als kiesg ~rechtigde Nederlander in het buitenland. Wij hebben getracht zoveel
mogelijk communicatiemit Idelen in te zetten die geraadpleegd worden door Nederlanders in het
buitenland. Hierbij zijn An bassades en Consulaten oak betrokken geweest.
Er zijn voor u helaas geer mogelijkheden meer am u alsnog te laten registreren voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2006.

U bent niet verplicht am u te registreren als Nederlander in het buitenland maar u kunt u zelf bij de
gemeente Den Haag aan nelden als kiezer in het buitenland. De gemeente Den Haag verzorgt zoals
gezegd de registratie van Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. Zij houden het zogeheten
'semi permanente bestan j' bij. Dit is geen vast adressenbestand voor Nederlanders in het buitenland.
Bij elke Tweede Kamerve "kiezingen is het noodzakelijk am u als kiesgerechtigde Nederlander bij de
gemeente Den Haag te Ie ten registreren. Dit is zo in de Kieswet opgenomen.

Aile Nederlanders woona ;htig in het buitenland die in Den Haag zijn geregistreerd in dit semi
permanente bestand (op let adres waarmee zij zich het laatst hebben geregistreerd), hebben half juli
een registratieformulier olltvangen op het adres wat daar bekend is. Indien u in de tussentijd bent
verhuisd dan is het uw ve "antwoordelijkheid am hiervan melding te maken in Den Haag.

Om in de toekomst tijdig ! le"informeerd te worden over aankomende verkiezingen en uw registratie
kunt u uzelf aanmelden as kiezer in het buitenland bij de Gemeente Den Haag, dit kunt u doen door
uw naam-, ad res- en wac nplaatsgegevens door te geven, daarnaast moet u uw geboortedatum en
emailadres door te gever . De gemeente Den Haag stuurt u dan de formulieren voor de komende
verkiezing tijdig toe. U bli. ft hier aileen geregistreerd staan indien u bij elke verkiezing uw
registratieformulier indiefl:. Indien u dit niet doet wordt u automatisch verwijderd uit dit bestand.
Adreswijzigingen dient u :elf door te geven aan de Gemeente Den Haag.

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau Verkiezing' in
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Telefoon 070-3534400
Fax: 070-3537062
E-mail: Verkiezingen@dtz.denhaag.nl

Mocht u nag vragen hebl en, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.
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M3: Tijdelijk vo:>r beroep in buitenland verblijvend,
ingeschreven ~ lederlandse gemeente

M3: Werkzaam in het bu ten land

Omdat u vanwege uw ber lep of het beroep van uw partner in het buitenland verblijft kunt u zich laten
registreren als kiesgerech igde in het buitenland. U komt in aanmerking voor een M3 registratie (zie
bijlage).

U moet een buitenlands a ires opgeven op het registratieformulier M3. Dit is zo in de wet opgenomen.
Ais u een Nederlands adn lS of geen adres invult, wordt uw registratie niet ingewilligd door de
gemeente Den Haag en k mt u niet op die manier uw stem uit brengen. Wellicht weet u al in welk hotel
u zit of misschien kunt u d 9 stembescheiden naar de Ambassade of het Consulaat sturen.

Het M3-registratieformulie . moet uiterlijk voor 25 oktober 2006 in bezit zijn van de gemeente waar u
staat ingeschreven.

M3: niet zeker zijn over Ilet buitenlandse postadres.

Omdat u vanwege uw ber )ep in het buitenland verblijft, kunt u zich laten registreren als
kiesgerechtigde in het bui enland. U komt in aanmerking voor een M3 registratie (zie bijlage).

Het M3-registratieformuliE . moet uiterlijk voor 25 oktober 2006 in bezit zijn van de gemeente waar u
staat ingeschreven. U kur t ervan uit gaan dat de stembescheiden, bestaande uit een stemcode,
handleiding en kandidater lijst, in de eerste week van november wordt toegestuurd naar het
opgegeven postadres.

Volgens de kieswet moet J een buitenlands adres opgeven op het registratieformulier M3. Dit is zo in
de wet opgenomen. Ais u een Nederlands adres of geen adres invult, wordt in principe uw registratie
niet ingewilligd door de gE meente Den Haag.
Het is op zich mogelijk on uw stembescheiden te laten sturen naar het betreffende hotel waar u
verblijft. Ook kunt u de stE mbescheiden naar de Ambassade of het Consulaat sturen indien dat in de
buurt is. Mocht u het niet . 'olledig vertrouwen dan raadt ik u aan om even contact op te nemen met de
Gemeente Den Haag om :e kijken wat de veiligste weg is om uw stembescheiden te laten versturen.
Wellicht dat u samen tot Een oplossingkan komen. U kunt de gemeente Den Haag bereiken onder
nummer 070-3534488.

Mocht u nog vragen hebb 9n, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.

M3: Postadres in Buiten land/Nederland
U moet inderdaad een bu ten lands adres opgeven op het registratieformulier M3. Dit is zo in de wet
opgenomen. Ais u een NE derlands adres of geen adres invult, wordt uw registratie niet ingewilligd
door de gemeente Den H lag en kunt u niet op die manier uw stem uit brengen.

Ik adviseer u, wanneer dE post ontvangen op uw buitenlandse adres geen optie voor u is, om iemand
uit Nederland te machtigE n. Dit kan via uw oproepkaart die u in uw gemeente, ongeveer twee week
voor de verkiezingen onh angt. Of u kunt bij uw gemeente (afdeling burgerzaken of bureau
verkiezingen) een formuli lr (L8) aanvragen om iemand te machtigen. Dit formulier kunt u wellicht ook
per e-mail aanvragen en literlijk tot twee weken voor de verkiezingen van 22 november 2006 ingevuld
retourneren naar uw Ned, ~rlandse gemeente, waarbij u een persoon, woonachtig in Nederland,
machtigt om uw stem uit I 9 brengen. Hiervoor heeft u geen oproepkaart nodig en dit kunt u nu dus al
regelen.

U komt overigens aileen i 1 aanmerking voor een M3 registratie als u vanwege uw beroep of het
beroep van uw partner in het buitenland verblijft. Ais u niet vanwege beroep in het buitenland bent
maar voor studie of vakal tie in het buitenland verblijft, kunt u gebruik maken van het L8 formulier.
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L8: Geregistre€ rd Nederlandse gemeente, niet voor beroep
in buitenland

L8: Stage lopen of reizel in het buitenland

Volgens de Nederlandse I :ieswet kunnen aileen personen, wonend in het buitenland, die zich bij hun
eigen gemeente in Nederl3nd hebben uitgeschreven, hun stem uitbrengen in het buitenland.
Daarnaast kunnen person 3n die voor beroep of werkzaamheden van zichzelf of hun echtgenoot,
levensgezel of ouder in hE t buitenland zich registreren om vanuit het buitenland te stemmen (voor
meer informatie: http://wWN.kiezenuithetbuitenland.nl).
Helaas vallen stud ie- en s :age gerelateerde werkzaamheden hier buiten.

Indien u nog staat ingescl reven bij uw Nederlandse gemeente en zoals in uw geval voor studie in het
buitenland verblijft, kunt u uw stem uitbrengen via een volmacht. U kunt bij uw eigen gemeente
(afdeling burgerzaken of t ureau verkiezingen) een machtigingsformulier aanvragen (het zogeheten
L8-formulier) en dit naar L W postadres in het buitenland laten sturen. Een snellere manier is wellicht
om dit L8-formulier te dO\J1 nloaden op de site van uw gemeente. Vervolgens dient u dit ingevuld en
ondertekend toe te sturen naar de persoon die u wilt machtigen (vanwege een handtekening van de
gemachtigde). Vervolgenl. kan uw gemachtigde het formulier ingevuld retourneren naar uw gemeente.
Het formulier moet uiterlijl tot twee weken voor de verkiezingen van 22 november 2006 bij uw
gemeente binnen zijn.

Wij hopen u hiermee void )ende te hebben geInformeerd.
Mocht u nog vragen hebt an, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.

OF

Ais u nog staat ingeschre len bij een Nederlandse gemeente, en niet wegens beroep van uzelf of uw
partner in het buitenland . 'erblijft, valt u niet binnen de wettelijke doelgroep en kunt u uw stem niet via
Internet uitbrengen. Studi 3, vakantie, vrijwilligerswerk en pensionering vallen niet in de categorie
beroep of werkzaamhedE n.

U kunt wei een persoon r lachtigen om op 22 november 2006 uw stem uit te brengen. U kunt een
formulier (het zogeheten _8-formulier) bij uw gemeente aanvragen (bureau verkiezingen of afdeling
burgerzaken) met het veT wek iemand te machtigen. Dit formulier kunt u wellicht ook per e-mail
aanvragen. Vervolgens dent u dit ingevuld en ondertekend toe te sturen naar de persoon die u wilt
machtigen (vanwege eer handtekening van de gemachtigde). Vervolgens kan uw gemachtigde het
formulier ingevuld retourr eren naar uw gemeente, Het formulier moet uiterlijk tot twee weken voor de
verkiezingen van 22 nOVE mber 2006 bij uw gemeente binnen zijn.

Succes met stemmen op 22 november 2006. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen.

Computer I tee hnische vragen

Geschiktheid van de computer tijdens het stemmen
am via Internet te stemn en moet u beschikken over:

1, Een computer met It ternet toegang;
2. een browser die 128 ·bit encryptie ondersteunt;
3. ondersteuning van j,vascript.

De volgende browsers 0 ldersteunen 128 bit encryptie:

Windows
1. Internet Explorer vers a 5,5 en hoger
De volgende versies var Internet Explorer ondersteunen niet standaard 128 bit encryptie:

10



a. Internet Explorer versie 5.01
b. Internet Explorer versie 5 voor Windows 95, 98 en Windows NT 4
Voor een geschikte updat; van deze twee versies kunt u terecht bij Microsoft.

2. Netscape Communicat, lr versie 4.7 en hoger
De volgende versies van ~etscape worden niet ondersteund met een 128 bit encryptie:
a. Navigator 3 en 4
b. Netscape Communicat, lr v4
Voor specifieke onderstel ning kunt u terecht bij Fortify.

3. Firefox versie 1.0 en he ger

4. Opera versie 9 en hOgE r

5. Konqueror versie 3.5.3 en hoger

De genoemde versies val i Netscape en Firefox zijn getest en functioneren goed in combinatie met de
stemdienst. De nieuwere lersies van Netscape en Firefox (en ook Internet Explorer) zijn niet getest,
maar we verwachten dat .:e goed zullen functioneren.

Apple Macintosh
1. Internet Explorer versiE 5.1 en hoger
2. Safari versie 1.2 en ho~ ler

Linux/Unix

De stemdienst is getest net het operating System Linux in combinatie met de browser Konqueror.
Hiermee bleek de stemdi' mst niet goed te functioneren. Overige browsers in combinatie met Linux zijn
niet getest.
We raden u daarom dus; If om met een Linux systeem te stemmen.
Het stemmen met een Ur ix systeem is niet getest en we raden daarom ook af om met een Unix
systeem te stemmen.
Ais alternatief adviseren \ 'Ie u te stemmen met een Apple of Windows PC met de browsers zoals
aangegeven op www.kie;enuithetbuitenland.nl.

Hoe kun je controleren )f je PC voldoet aan de technische eisen voor Internet stemmen?

Vrijwel elke browser void, let aan de vereisten. Omdat u Windows XP als besturingssysteem heeft is
waarschijnlijk op uw com luter ook Microsoft Internet Explorer aanwezig. Ais u in de menubalk van
Internet Explorer de optie Help aanklikt en daarna de optie Info dan krijgt u een soort
overzichtsscherm te zien met informatie over de browser. Op de tweede regel staat de tekst
codeersterkte. Ais daar a ;hter staat 128 bits, dan zit u goed.

Is mijn stem verwerkt?

Het kan voorkomen u hel It ingelogd en gestemd (het scherm "U heeft gestemd" staat open) en dat
vervolgens de status van de stemdienst wordt veranderd van "Operationeel" naar "Suspended". U
kunt dan wei klikken op t utton "Techniek" en uw technische stem bekijken, maar na het
afsluiten hiervan krijgt u E,en informatie pagina (verkiezing is geschorst) en geen mogelijkheid tot een
normale afsluiting van dE verkiezing (zoals evaluatie).

Ais u het statusscherm (I jet de drie groene vinkjes) heeft gezien, is uw stem uitgebracht (en
opgeslagen en meetelt).

Wat moet ik doen als ik mijn stemcode ben kwijtgeraakt?

Neem contact op met de helpdesk.
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Wat moet ik doen als ik nijn stemcode (nog) niet heb ontvangen?

Heeft u zich v66r 1 oktobE r 2006 geregistreerd voor stemmen via internet en is uw verzoek tot
registratie door de gemee lte Den Haag toegekend, dan ontvangt u uiterlijk eind oktober 2006 uw
stemcode op uw postadre s dat u heeft opgegeven op het registratieformulier. Heeft u eind oktober nog
geen stemcode ontvange 1, neem dan contact op met de helpdesk.

Heeft u zich na 1 oktober 2006 geregistreerd voor stemmen via internet en is uw verzoek tot
registratie door de gemee nte Den Haag toegekend, dan ontvangt u uiterlijk 14 november 2006 uw
stemcode op uw postadre s dat u heeft opgegeven op het registratieformulier. Heeft u 14 november
2006 nog geen stemcode ontvangen, neem dan contact op met de helpdesk.

Let op! U kunt uiterlijk 14 lovember 2006 een vervangende stemcode aanvragen bij de helpdesk. Ais
u na die datum geen sten ,code in uw bezit heeft kunt u niet stemmen via internet.

Zijn al mijn gegevens in goede orde ontvangen?

In principe hoeft u zich ge en zorgen te maken indien u uw registratieverzoek tijdig (voor 1 oktober
2006) hebt verstuurd naa . het Consulaat of de Gemeente Den Haag (het Consulaat of de Ambassade
stuurt uw registratieverzo ,k namelijk door naar de Gemeente Den Haag).

Indien uw verzoek (inged end voor 1 oktober) tot registratie door de gemeente Den Haag is
toegekend, dan ontvangt u uiterlijk eind oktober 2006 uw stemcode op uw postadres dat u heeft
opgegeven op het registr ltieformulier. Heeft u eind oktober nog geen stemcode ontvangen, neem dan
contact op met de helpde sk. Om er zeker van te zijn dat uw registratieverzoek is ingewilligd kunt u het
beste even contact opner len met de Gemeente Den Haag (+3170 3534488).

Mocht u overige vragen rebben over het stemmen vanuit het buitenland via internet, neemt u dan
gerust contact op met on::e helpdesk.

Aigemene vra~ len

Vraag over registratie - toesturen formulieren

Voor vragen over uw reg stratie kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag, bureau
Verkiezingen.

Telefoon 070-3534400
Fax: 070-3537062
E-mail: Verkiezingen@dt.z.denhaag.nl

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau Verkiezing ,n
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Aigemene opmerking ti !chnisch probleem.
Bedankt voor uw opmer~ ing. Ik zal aan mijn collega's doorgeven dat dit niet helemaal goed werkt. Ik
kan u niet garanderen de t er op korte termijn wat iets aan gedaan kan worden, maar we gaan ons
uiterste best doen.

Wijzingingen doorgeve n aan Den Haag
De gemeente Den Haag verzorgt de registratie van Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland.
Er is geen vast adresser bestand voor Nederlanders in het buitenland.
Dit bestand met adresse 1 gebruiken ze bij de verkiezingen die volgen.
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Ik raad u aan om de gem( lente Den Haag in te lichten over uw onjuistheden in uw persoons- of
adresgegevens waarmee u bij hen staat geregistreerd.
Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau VerkiezingE n
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Tel. 070-3534488
verkiezingen@dbz.denha illJll

Op deze manier bent u er zeker van dat bij de volgende verkiezingen uw registratieformulier
toegestuurd krijgt op uw ~ uidige adres.

Systeem op tijd gereed:

Op het registratieformulie . staat vermeld dat het niet zeker is of het systeem voor die tijd gereed zal
zijn.

Er is een kans dat het eXl'eriment onverhoopt door (technische) omstandigheden wordt afgelast. In dit
geval krijgt u (aIs u aangE geven heeft via Internet te willen stemmen) alsnog een briefstembewijs
toegezonden. Hiermee is het mogelijk per brief vanuit het buitenland uw stem alsnog uit te brengen.

sws
Controlemogelij kheden

Het is aan de gemeente cm aan de hand van gekozen echtheidskenmerken (via de
stempasleverancier) te VE rifieren of de stempas echt is. Behalve middels raadpleging van registratie
van ingetrokken stempas ;en, bestaan er voor stembureauleden een aantal andere
controlemogelijkheden:
1. Bij twijfel mag men vra Jen naar een legitimatiebewijs
2. Middels het unieke nur lmer vermeld op de stempas kan er achterhaald worden of er fraude wordt
gepleegd (bij volmachten '.

Voor instructiemogelijkhe jen verwijs ik u door naar bijlage 3 van de circulaire (kenmerk 2006
0000003181).
http://www.minbzk.nl/asp c/get.aspx?xdl=/views/bzk/xdl/page&Sitldt= 10&Varldt=1 &ltmldt=70013

Raadsbesluit

Onduidelijkheid over raac sbesluit: is dit aileen voor Tweede Kamerverkiezingen of ook voor de Provo
Statenverkiezingen: dit k; In beide, als dit maar vermeld staat in het raadsbesluit. Over de aanmelding
voor het experiment van 3WS bij de Provo Statenverkiezingen worden gemeentes te zijner tijd
ge·informeerd. Het is dus ook mogelijk om in 1 raadsbesluit SWS voor 2 verkiezingen te laten gelden.

Mailondertekellingen

Mocht u nog vragen hebl'en, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.

Met vriendelijke groet,

Helpdesk Kiezen op Afst md
Telefoon +31 704268010
Email info@kiezenuithetI1uitenland.nl

http://www.kiezenuithetbJitenland.nl
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