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34 635 Wijziging van de Kieswet ter nadere 
implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de 
Raad van 20 december 2012 tot wijziging van 
Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze 
van uitoefening van het passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement ten 
behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij geen 
onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de 

Kieswet te wijzigen ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van 
de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot 
vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers 
van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn 
(PbEU 2013, L 26); 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

In artikel Y 38, tweede lid, van de Kieswet wordt «onverwijld door naar 
de in het eerste lid bedoelde autoriteit» vervangen door: zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van het 
verzoek van de autoriteit door naar die autoriteit.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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