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Wijziging van de Kieswet, strekkende tot verlening van
actief kiesrecht aan Nederlanders buiten Nederland in
Nederlandse openbare dienst

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van de Kieswet, strekkende tot verlening van actief kiesrecht aan Nederlanders buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst.
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Soestdijk, 8 april 1976

Nr. 2

Juliana

ONTWERP VAN WET
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 wenselijk is het actieve
kiesrecht te verlenen aan Nederlanders, die buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:
Artikel I
De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel B 1 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Onder ingezetenen des Rijks worden mede verstaan Nederlanders, die
buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn, alsmede
hun Nederlandse echtgenoten, voor zover dezen met hen in gezinsverband
leven.
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B
Artikel D 2 wordt als volgt gelezen:
1. Door burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage wordt tevens
een register bijgehouden, vermeldende de in het centrale bevolkingsregister
opgenomen kiesgerechtigde personen.
2. Voorts leggen burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage voor
elke verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een register aan, waarin
de in artikel B 1, derde lid, bedoelde personen op hun verzoek worden opgenomen, voor zover zij kiesgerechtigd zijn en zij - naar op grond van een ingesteld onderzoek moet worden aangenomen - niet in enig kiezersregister
voorkomen.
3. Het in het vorig lid bedoelde verzoek wordt in het jaar, waarin de verkiezing wordt gehouden, vóór de dag der kandidaatstelling ingediend bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage door tussenkomst van Onze
Minister, onder wiens departement de werkzaamheden van de betrokken
functionaris ressorteren. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer
vangt de termijn, binnen welke verzoeken kunnen worden ingediend, aan op
de dag, waarop het besluit tot ontbinding is genomen.
4. De in dit artikel bedoelde personen zijn uitsluitend bevoegd tot het kiezen van de leden van de Tweede Kamer.
5. De in dit artikel bedoelde registers worden geacht deel uit te maken van
het door burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage bijgehouden kiezersregister.
C
In artikel K 5, tweede lid, wordt na «toepassing» ingevoegd: op de kiezer,
bedoeld in artikel D 2, tweede lid, noch
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
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