Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021 het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de
Kieswet i.v.m. de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland
(35 670). Dit voorstel is nu aanhangig bij de Eerste Kamer. Als gevolg van de beoogde wijziging
van de Kieswet, vergt ook de Kiesregeling aanpassing. Met deze regeling zijn in de Kiesregeling
enkele modellen aangepast en enkele modellen toegevoegd.

2. Wie zijn betrokken?
- Kiesgerechtigden die (op de dag van stemming) in het buitenland verblijven.
- De gemeente Den Haag, die op grond van de Kieswet verantwoordelijk is voor de registratie
van de kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen en voor de organisatie van de
verkiezing voor deze kiezers.

3. Wat is het probleem?
De genoemde documenten zijn noodzakelijk voor de kiezers buiten Nederland om, als voorheen,
hun stem te kunnen uitbrengen bij verkiezingen waarvoor zij stemgerechtigd zijn.

4. Wat is het doel?
De Kiesregeling in lijn brengen met de gewijzigde Kieswet.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zie onder 1., 3. en 4. Op grond van de wijziging van de Kieswet moet de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties modellen vaststellen voor het verzoek om per brief te
stemmen (artt. D 3 lid 4 en M 3 lid 5), voor het verzoek om registratie van een aanduiding en
het verzoek om registratie van een logo (art. G 6 lid 2), voor het stembiljet en het overzicht van
de kandidaten (art. M 6 lid 5) en voor het vervangend briefstembewijs en het verzoekschrift
voor het vervangend briefstembewijs (art. M 6b lid 7).

6. Wat is het beste instrument?
Aanpassing Kiesregeling is noodzakelijk (zie hiervoor onder 5.).

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De wijzigingsregeling brengt geen administratieve lasten met zich en heeft geen financiële
gevolgen. De regeling stelt de in het buitenland verblijvende kiesgerechtigden in staat om de
juiste verkiezingsdocumenten te (blijven) gebruiken.

