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Nr. 41  BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 januari 2014 

Bij brief van 20 januari 2014 verzocht u mij om een toelichting op mijn 
brief van 18 december 20131 inzake het gebruik van verlopen identiteits-
bewijzen bij verkiezingen. U vroeg mij of het gebruik van onderhandse en 
schriftelijke volmachten tegemoet kan komen aan het probleem van te 
lang verlopen identiteitsbewijzen, en zo ja, hoe. 

Kiesgerechtigden die geen identiteitsbewijs hebben, of wier identiteits-
bewijs langer dan vijf jaar is verlopen, kunnen via het verstrekken van een 
schriftelijke volmacht deelnemen aan de verkiezing. Ik licht dat als volgt 
toe. 

Bij een onderhandse volmacht (die wordt verleend op de achterzijde van 
de stempas of kiezerspas) moet de gemachtigde een kopie overleggen 
van een identiteitsdocument van de volmachtgever (artikel L 17, tweede 
lid, van de Kieswet). Dat document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op 
de dag van de stemming. 

Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig dat de gemachtigde een 
kopie van een identiteitsbewijs van de volmachtgever toont. De volmacht-
gever vraagt voorafgaand aan de verkiezing aan de gemeente of een 
andere kiezer zijn of haar stem mag uitbrengen. Na ontvangst van de 
aanvraag controleert de gemeente de persoonsgegevens van de 
volmachtgever in de gemeentelijke basisadministratie. Als er geen reden 
is om de aanvraag af te wijzen (artikel L 10 van de Kieswet), verstrekt de 
gemeente een schriftelijk volmachtbewijs aan de gemachtigde. De 
identiteit van de volmachtgever is al gecontroleerd door de gemeente, 
dus de gemachtigde hoeft bij het uitbrengen van de volmachtstem geen 
kopie meer te laten zien van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. 

1 Kamerstuk 31 142, nr. 40.
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Deze mogelijkheid is nadrukkelijk bedoeld om te voorkomen dat kiezers 
vanwege de identificatieplicht geen gebruik kunnen maken van hun 
stemrecht.2 Sinds de wijziging van de Kieswet op 1 december 2013 kan 
een schriftelijke volmacht worden aangevraagd tot vijf dagen voor de dag 
van de stemming. 

De mogelijkheid tot het uitbrengen van een schriftelijke volmachtstem 
wordt ook expliciet gemeld aan kiezers, onder meer op de stempas en op 
de website www.verkiezingen2014.nl. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk

2 Zie ook Kamerstuk 30 569, nr. 7
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