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Persbericht 
 
Afdelingen D66 roepen op tot stemrecht Nederlanders in het buitenland voor Eerste Kamer 
 
 
De afgelopen jaren heeft het huidige kabinet bewezen zich nauwelijks in te willen spannen voor de 
ruim 1 miljoen Nederlanders in het buitenland, maar hen eerder als een last te ervaren. Zo wordt 
bijvoorbeeld op het gebied van nationaliteit, DigiD, internetstemmen, verkiezingen en Nederlanders 
met buitenlandse partners tegenwerking ervaren.   
 
Ook de Eerste Kamer, een steeds politieker orgaan, heeft zeggenschap over de Nederlanders in het 
buitenland. Andersom is dit niet het geval: deze Nederlanders zijn uitgesloten van het indirecte 
kiesrecht voor de Eerste Kamer. 
 
Met het oog op de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten, en daarmee indirect de 
Eerste Kamer, leggen bovengenoemde D66 afdelingen een motie voor aan hun leden om haast te 
maken met een wijziging van de kieswet. Deze motie roept de D66 fracties in de Eerste en Tweede 
Kamer op er bij het kabinet op aan te dringen dat Nederlanders in het buitenland al indirect 
stemrecht krijgen voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019. Dit zou eenvoudig kunnen via een 
Kiescollege dat iedere vier jaar kortdurend moet worden opgezet, enkel ten behoeve van deze 
verkiezing. 
 
Bijgesloten de motie die de bovengenoemde afdelingen op 18 april aan het aankomende D66 
congres willen voorleggen. 
 
Met vriendelijke groet, namens D66 Regio Buitenland en de overige afdelingen (D66 België en 

Luxemburg, D66 Duitsland, D66 Verenigd Koninkrijk, D66 Verenigde Staten, D66 Den Haag, D66 

Maastricht‐Heuvelland en D66 Rijk van Nijmegen), 

 

Arthur van Benthem 
Secretaris, Regio Buitenland 
Philadelphia, Verenigde Staten 
 

Contact/vragen: Eelco Keij, woordvoerder (afdeling D66 Rijk van Nijmegen), ejkeij@gmail.com, 06‐

11739078 

 

 

 



Tekst motie 

 

Onderwerp: Kiesrecht Eerste Kamer voor Nederlanders in het buitenland en op de BES-eilanden 

 

Constaterende dat: 

- De volksvertegenwoordiging in Nederland uit twee kamers bestaat; 
- Alle meerderjarige Nederlanders – ongeacht hun woonplaats – het recht hebben een 

stem uit te brengen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer; 
- Nederlanders, woonachtig in het buitenland of op de BES-eilanden daarentegen niet 

mogen stemmen voor de Provinciale Staten en deze Nederlanders daarmee indirect 
ook zijn uitgesloten van de Eerste Kamerverkiezingen; 

- Daardoor minstens 800.000 Nederlanders worden buitengesloten om op een belangrijk 
onderdeel van de volksvertegenwoordiging hun stem uit te brengen; 

  

Overwegende dat: 

- Het actief kiesrecht één van de belangrijkste rechten is die verbonden is aan het 
staatsburgerschap; 

- Dit recht ook van toepassing zou moeten zijn op alle Nederlanders die van invloed 
willen zijn op de samenstelling van de Eerste Kamer; 

 

Spreekt uit dat: 

- Het wenselijk is om een einde te maken aan de ongelijke behandeling van 
Nederlanders in het buitenland en op de BES-eilanden, door hen op een 
gelijkwaardige basis met Nederlanders in het Europese deel van Nederland de 
mogelijkheid te bieden via een stem invloed te laten uitoefenen op de samenstelling 
van de Eerste Kamer; 

  

Verzoekt de D66 fracties in de Tweede en Eerste Kamer: 

- Aan te sturen op een spoedige aanpassing van de Kieswet en Grondwet die zowel 
inwoners van de BES eilanden als alle andere Nederlandse kiesgerechtigden buiten 
Nederland in staat stelt hun stem te kunnen uitbrengen voor de verkiezingen van de 
Eerste Kamer; 

- Zich sterk te maken dat deze wijziging effectief zal zijn vanaf de eerstvolgende Eerste 
Kamerverkiezingen in 2019, voor beide groepen Nederlanders buiten Europees 
Nederland. 

 


