
Je krijgt een stempas.
Je krijgt van de gemeente 
een uitnodiging in de brievenbus. 
Deze uitnodiging heet een stempas. 
Op de stempas staat ook welk 
stembureau het dichtst bij je huis is. 

Lever je stempas in.
Op het stembureau lever je je stempas in. 
Laat ook je paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs zien. 
Op het stembureau controleren ze 
wie je bent.

Lever je stembiljet in.
Vouw het stembiljet weer op en stop 
het in de stembus.

Je kiest een politieke partij.
Bedenk voordat je gaat stemmen 
welke politieke partij jij het beste vindt. 
Zoek daarom op wat de partijen willen, 
en praat er met andere mensen over.

Je krijgt een stembiljet.
Na de controle van je stempas krijg je 
een stembiljet. 
Op het stembiljet staan alle politieke 
partijen die meedoen aan de verkiezingen. 
Ook alle mensen op wie je kunt stemmen 
staan op het stembiljet.

Je hebt gestemd!
Woensdag 16 maart sluiten om 9 uur 
’s avonds de stembureaus. 
Daarna worden de stemmen geteld. 
Je kunt de uitslag lezen op bijvoorbeeld 
www.nos.nl 

Ga naar het stembureau.
Op woensdag 16 maart 2022 ga je 
met je stempas naar een stembureau. 
Neem ook je paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs mee. En je mondkapje.
Ieder stembureau is open van half 8 
’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Kleur één vakje rood.
Met het stembiljet ga je een stemhokje in. 
Dat doe je alleen, want er mag niemand 
met je meekijken als je gaat stemmen.
In het stemhokje ligt een rood potlood.
Kijk waar de naam staat van de persoon 
op wie je wilt stemmen. 
Kleur het rondje voor deze naam rood.
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Tip!

Wil je op een rustig moment stemmen?

Op maandag 14 maart
en dinsdag 15 maart zijn in 
elke gemeente al een aantal 

stembureaus open.

Bekijk ook het filmpje 
‘Hoe kan ik stemmen?’ 

op www.stemjijook.nl/filmpjes 

Stemmen: hoe doe je dat?

Als je door een lichamelijke beperking 
niet alleen kunt stemmen, dan mag er 
wel iemand met je mee om te helpen.

Heb je klachten die passen bij 
het coronavirus? Blijf thuis. 
Een andere kiezer kan voor je 
gaan stemmen.


