Wanneer kan een kiezer stemmen
BRIEFSTEMMEN

VERVROEGD STEMMEN

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen

vanaf

vanaf

EIND
februari

10

maart

PER POST

BIJ EEN AFGIFTEPUNT

Vanaf de laatste week februari.
Dan ontvangen de eerste kiezers
het briefstembiljet, de enveloppen
om de briefstem terug te sturen
en de uitleg over briefstemmen.

• Vanaf 10 maart elke werkdag open van
09.00 - 17.00 uur (en op 17 maart tot 21.00 uur).
• De gemeente bepaalt zelf of een afgiftepunt
ook in het weekend van 13/14 maart open is.

Om te zorgen dat hun briefstem
op tijd aankomt, wordt kiezers
geadviseerd om de briefstem voor
12 maart 17.00 uur in de brievenbus te doen.

DAG VAN DE STEMMING

Vooral bedoeld voor risicogroepen

15 16

maart

maart

STEMBUREAU VERVROEGD STEMMEN
• Maandag 15 maart 7.30 - 21.00 uur
• Dinsdag 16 maart 7.30 - 21.00 uur

17

maart

STEMBUREAU
• Woensdag 17 maart 7.30 - 21.00 uur

In elke gemeente zijn een aantal
stemlokalen open.

In elke gemeente zijn een of meerdere
afgiftepunten.

Wanneer worden de stemmen geteld
TYPE STEMBUREAU
15 16

TELLEN VAN DE STEMMEN START:

TELLOCATIE

maart

maart

17

maart

STEMBUREAUS 15 EN 16 MAART (VERVROEGD STEMMEN)

17 MAART VANAF 07.30 UUR

TELLOCATIE
De gemeenten moeten uiterlijk
14 dagen voor de dag van stemming
bekend maken op welke locatie(s)
de stemmen worden geteld.

Op 15 en 16 maart kunnen ook mobiele en bijzondere stembureaus open zijn.

17

maart

BRIEFSTEMBUREAUS

17 MAART VANAF 07.30 UUR

BRIEFSTEMBUREAU
De gemeenten moeten uiterlijk
4 dagen voor de dag van stemming
bekend maken op welke locatie(s)
de stemmen worden geteld.

17

maart

17

maart

STEMBUREAUS 17 MAART

17 MAART VANAF 21.00 UUR

STEMBUREAU
De gemeenten moeten uiterlijk
4 dagen voor de dag van stemming
bekend maken op welke locatie(s)
de stemmen worden geteld.
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Stembureaus op 17 maart 2021
Locatie van het
stembureau

Openingstijden
van de stemming

Wie mag op deze
locatie stemmen?

Locatie voor tellen
van de stemmen

Alle kiezers

Tellen van de stemmen op
dezelfde locatie als waar gestemd
is op 17 maart na 21.00 uur

Proces-verbaal/
verklaring van authenticiteit

Gemeentelijk
waarnemer

REGULIER STEMBUREAU

17

maart

1 vaste locatie

Open
07.30 uur

Dicht
21.00 uur

Proces-verbaal volledig
opmaken en ondertekenen.
Verklaring van authenticiteit
niet van toepassing

Niet

REGULIER STEMBUREAU ALLEEN OM TE STEMMEN (LOCATIE IS TE KLEIN OM STEMMEN TE TELLEN VOLGENS DE 1,5-METERREGEL)

17

VvA

maart

1 vaste locatie

Open
07.30 uur

Dicht
21.00 uur

Alle kiezers

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart na 21.00 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden op andere locatie
geteld. Daar wordt het proces-verbaal
verder ingevuld en getekend.

Niet

BIJZONDER STEMBUREAU

17

VvA

maart

1 vaste locatie

Min. 8 uur aaneengesloten open

Alle kiezers

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart na 21.00 uur

Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden op andere locatie
geteld. Daar wordt het proces-verbaal
verder ingevuld en getekend.

Niet

BIJZONDER STEMBUREAU MET BEPERKTE TOEGANG

17

VvA

maart

1 vaste locatie

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.
Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

Enkel kiezers die
wonen/ verblijven op
de stembureaulocatie

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart na 21.00 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden op andere locatie
geteld. Daar wordt het proces-verbaal
verder ingevuld en getekend.

Verplicht
aanwezig

MOBIEL STEMBUREAU

17

VvA

maart

Meerdere locaties

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.

Alle kiezers

Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart na 21.00 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden op andere locatie
geteld. Daar wordt het proces-verbaal
verder ingevuld en getekend.

Niet

MOBIEL STEMBUREAU MET BEPERKTE TOEGANG

17

VvA

maart

Meerdere locaties

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.
Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

Enkel personen die
wonen/ verblijven op
de stembureaulocatie

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart na 21.00 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden op andere locatie
geteld. Daar wordt het proces-verbaal
verder ingevuld en getekend.

Verplicht
aanwezig
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Stembureaus op 15 en 16 maart
Locatie van het
stembureau

Openingstijden
van de stemming

Wie mag op deze
locatie stemmen?

Locatie voor tellen
van de stemmen

Proces-verbaal/
verklaring van authenticiteit

Gemeentelijk
waarnemer

REGULIER STEMBUREAU VERVROEGD STEMMEN
VvA

15 16

maart

maart

1 vaste locatie
per dag

Open
07.30 uur

Dicht
21.00 uur

Alle kiezers

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart vanaf 7.30 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden niet geteld.
Dat gebeurt op 17 maart. Dan wordt het
proces-verbaal verder ingevuld en getekend.

Niet

BIJZONDER STEMBUREAU VERVROEGD STEMMEN

15 16

VvA

maart

maart

1 vaste locatie
per dag

Min. 8 uur aaneengesloten open

Alle kiezers

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart vanaf 7.30 uur

Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden niet geteld.
Dat gebeurt op 17 maart. Dan wordt het
proces-verbaal verder ingevuld en getekend.

Niet

BIJZONDER STEMBUREAU MET BEPERKTE TOEGANG VERVROEGD STEMMEN

15 16

VvA

maart

maart

1 vaste locatie
per dag

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.
Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

Enkel kiezers die
wonen/ verblijven op
de stembureaulocatie

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart vanaf 7.30 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden niet geteld.
Dat gebeurt op 17 maart. Dan wordt het
proces-verbaal verder ingevuld en getekend.

Verplicht
aanwezig

MOBIEL STEMBUREAU VERVROEGD STEMMEN

15 16

VvA

maart

maart

Meerdere locaties
per dag

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.

Alle kiezers

Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart vanaf 7.30 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden niet geteld.
Dat gebeurt op 17 maart. Dan wordt het
proces-verbaal verder ingevuld en getekend.

Niet

MOBIEL STEMBUREAU MET BEPERKTE TOEGANG VERVROEGD STEMMEN

15 16

VvA

maart

maart

Meerdere locaties
per dag

Openingstijden te bepalen
door de gemeente.
Uiterlijk om 21.00 uur dicht.

Enkel personen die
wonen/ verblijven op
de stembureaulocatie

Tellen van de stemmen
op een andere locatie
op 17 maart vanaf 7.30 uur

• Op de stemlocatie worden de
toegelaten kiezers geteld en
genoteerd in het proces-verbaal.
• Verklaring van authenticiteit wordt getekend.
• Stembiljetten worden niet geteld.
Dat gebeurt op 17 maart. Dan wordt het
proces-verbaal verder ingevuld en getekend.

Verplicht
aanwezig
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