
17 MAART 2021 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

STEMMEN ZO WERKT HET

JE KRIJGT EEN STEMPAS THUIS
De gemeente stuurt je een stempas en 
een kandidatenlijst. Ook krijg je een 
gezondheids-check. Dat is een lijst met 
vragen over je gezondheid.

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ
Je ziet op de kandidatenlijst welke 
partijen meedoen aan de verkiezingen.

GA NAAR HET STEMBUREAU
Ga op woensdag 17 maart 2021 met je 
stempas naar het stembureau. Neem ook 
je paspoort of rijbewijs of identiteitskaart 
mee. Je kunt hiermee stemmen als het 
geldig is. Je mag er ook nog mee stemmen 
als het maximaal 5 jaar verlopen is.

LEVER JE STEMPAS IN
Geef je stempas aan de mensen van 
het stembureau. Laat ook je paspoort 
of rijbewijs of identiteitskaart zien. De 
mensen van het stembureau controleren 
je stempas en wie je bent.

JE KRIJGT EEN STEMBILJET
Op het stembiljet staan de politieke 
partijen die meedoen aan de verkiezingen. 
De mensen op wie je kunt stemmen staan 
op het stembiljet, bij hun politieke partij.

KLEUR 1 VAKJE ROOD
Ga een stemhokje in met het stembiljet. 
Dat doe je alleen. Niemand mag meekijken 
als je stemt. In het stemhokje ligt een rood 
potlood. Zoek op het stembiljet de naam van 
de persoon op wie jij wilt stemmen. Kleur het 
vakje rood dat voor deze naam staat.

DOE JE STEMBILJET IN DE 
STEMBUS
Vouw het stembiljet weer dicht en stop het 
in de stembus. 

JE HEBT GESTEMD!
Na 21:00 uur worden alle stemmen 
geteld. De uitslag wordt daarna bekend 
gemaakt.

BEN JE 70 JAAR OF OUDER? 
Dan kun je per brief stemmen. 
Je krijgt een speciale stempas:
een stem-pluspas. Op de stem-pluspas 
staat hoe je per brief stemt.

ZIT JE IN EEN RISICOGROEP 
VANWEGE CORONA? 
Dan kun je ook op maandag 15
of dinsdag 16 maart stemmen. Op de 
website van je gemeente staat welke 
stembureaus dan open zijn. Het stemmen 
gaat hetzelfde als op woensdag 17 maart.

Je vindt de uitslag op internet, 
bijvoorbeeld op www.nos.nl. Of op het 
nieuws, op de radio, tv of in de krant.
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