
Stemmen voor  
de Tweede kamer
Op woensdag 17 maart 2021 mag je gaan stemmen.  Je mag dan gaan stemmen op  
iemand die volgens jou in de Tweede Kamer moet komen. De Tweede Kamer kijkt  
of de regering het werk goed doet. Voordat je kunt gaan stemmen moet je je  
voorbereiden. Dat kan bijvoorbeeld door te praten met jouw familie, collega’s of de  
mensen met wie je woont. Op dit blad leggen we je uit wat stemmen is en hoe je  
dat doet. We leggen ook uit wat er allemaal gebeurt vóórdat je kunt gaan stemmen.

In februari 
ontvang 
je een 
stempas. 

Zo ziet 
een 
stempas 
eruit.
Jouw naam staat op  
de plek van de cirkel.

Wie krijgen  
een stempas? 

Jij mag stemmen 
omdat je 18 jaar of 
ouder bent, en  
Nederlander bent.

Waarom 
stem je?

Bepaalde mensen kunnen 
beslissingen nemen voor 
Nederland. Jij kiest wie 
dat mag doen. 
Degene die de meeste 
stemmen heeft wordt het.

Hoe kan je je voorbereiden?

Je ontvangt ook een  
kandidatenlijst. 
Op deze lijst staan 
alle partijen  
en de mensen op  
wie je kan stemmen. 
Bedenk voor de 
verkiezingsdag op 
wie je wilt stemmen. 

Kijk voor alle informatie over stemmen op deze pagina op MijnIdB. Je vindt hier allerlei filmpjes en  
websites waarin uitgelegd wordt wat stemmen is, hoe je je kunt voorbereiden, en hoe stemmen werkt.  
Er staan ook sites op die je helpen een keuze te maken op wie je wilt stemmen.
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https://mijnidb.sharepoint.com/sites/publicatieomgeving/redactie/Paginas/Begrijpelijke-informatie-verkiezingen.aspx


Hoe kan je je voorbereiden?

Met het stembiljet  
ga je naar één van  
de stemhokjes.

Als je klaar  
bent doe je het  
stembiljet in de 
bus die er staat.
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Je mag op het 
stembiljet één 
rondje rood 
maken. 
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Waar kan 
je stemmen?

Waar jij kunt  
stemmen staat  
op de achterkant 
van je stempas.

Wanneer kan  
je stemmen? Op 15, 16 of 17 maart 

kan je stemmen. 
Jij mag zelf kiezen 
op welke dag je dit 
wilt.
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Als je binnen bent 
geef je je stempas 
aan de mensen  
achter de tafel.  
Laat ook je rijbewijs, 
je paspoort of je 
identiteitskaart zien. 

Hoe werkt  
het stemmen?       

Wat neem je mee  
als je gaat stemmen?
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Als je bij de plek bent 
waar je kunt stemmen 
staat op een bordje 
aangegeven waar je 
moet zijn. 

Je neemt je stempas 
mee. En daarnaast ook 
je rijbewijs of je pas-
poort of je identiteits-
bewijs.

Je krijgt  
dan een 
stembiljet.   
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Niet alle partij logo’s zijn afgebeeld.


