Matrix soorten stembureaus
In deze matrix vindt u een uitleg over de verschillende soorten stembureaus die mogelijk zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. Per
regel van deze matrix wordt er een soort stembureau behandeld aan de hand van zeven onderwerpen. In elke kolom wordt een onderwerp behandeld
die zijn genummerd van 1 tot en met 7. Doordat de tabel niet op een pagina past vindt u de kolommen 5 tot en met 7 op pagina 3 van dit document.
In de matrix worden de verschillen in de stemopneming van de verschillende stembureaus niet behandeld. In de instructie voor stembureauleden zal dit
uitgebreid aandacht krijgen.
Soort
stembureau

1. Locatie

Stembureau

Houdt zitting op een
vaste locatie.
Houdt zitting op een
vaste locatie.

Bijzonder
stembureau

2. Openingstijden

3. Voor welke
kiezers?

07:30-21:00 uur.

Voor alle kiezers.

Afwijkende openingstijden. Het
stembureau gaat eerder of later open
dan 07:30 uur en/of eerder dicht dan
21:00 uur. Het stembureau moet
tenminste acht uur aaneengesloten
open zijn. Het stembureau kan nooit
later sluiten dan 21:00 uur.
Afwijkende openingstijden. Het
stembureau gaat eerder of later open
dan 07:30 uur en/of eerder dicht dan
21:00 uur. Er is geen minimumduur
van de zitting. Het stembureau kan
nooit later sluiten dan 21:00 uur.

Voor alle kiezers.

Bijzonder
stembureau
met beperkte
toegang

Houdt zitting op een
vaste locatie.

Mobiel
stembureau

Houdt zitting op
meerdere locaties.

Afwijkende openingstijden. Het mobiele
stembureau houdt op de verschillende
locaties zitting op vastgestelde tijden.
Dat kan nooit na 21:00 uur zijn.

Voor alle kiezers.

Mobiel
stembureau
met beperkte
toegang

Houdt zitting op
meerdere locaties.

Afwijkende openingstijden. Het mobiele
stembureau houdt op de verschillende
locaties zitting op vastgestelde tijden.
Dat kan nooit na 21:00 uur zijn.

Enkel voor de
personen die toegang
hebben tot het
gebouw waar het
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Enkel voor de
personen die toegang
hebben tot het
gebouw waar het
stembureau zitting
houdt.

4. Wanneer stel je een dergelijk
stembureau in
Wanneer een stembureau op een vaste locatie
zitting houdt van 07:30-21:00 uur.
Als het gebouw waar het stembureau zitting houdt
niet gedurende de hele dag toegankelijk is.
Bijvoorbeeld een museum dat om 17:00 uur sluit,
waardoor het stembureau na die tijd niet meer
toegankelijk is.
Wanneer zorginstellingen conform de daarvoor
opgestelde covid-19-protocollen restricties hebben
voor wie toegang heeft tot de instelling. Door het
instellen van een bijzonder stembureau met
beperkte toegang geef je de bewoners, het
personeel en anderen die toegang hebben tot het
pand toch de mogelijkheid om hun stem uit te
brengen, zonder dat er vele kiezers van buiten het
pand ook langskomen.
Wanneer het wenselijk is dat een stembureau
zitting houdt op meer dan een locatie en zich dus
verplaatst.

Wanneer zorginstellingen conform de daarvoor
opgestelde covid-19-protocollen restricties hebben
voor wie toegang heeft tot de instelling. Door het
instellen van een bijzonder stembureau met

stembureau zitting
houdt.
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beperkte toegang geef je de bewoners, het
personeel en anderen die toegang hebben tot het
pand toch de mogelijkheid om hun stem uit te
brengen, zonder dat er vele kiezers van buiten het
pand ook langskomen. Met het mobiele
stembureau met beperkte toegang is het mogelijk
dat een stembureau op de dag van stemming
meerdere van dit soort locaties aandoet, waar het
stembureau een vastgestelde tijd zitting houdt.

Soort stembureau
Stembureau

5. Tellen van de stemmen

6. Bekendmaking

7. Waarnemer (zie ook vraag 34)

Gebeurt in het stemlokaal waar het
stembureau zitting heeft gehouden,
mits het stemlokaal groot genoeg is
om dat met inachtneming van de 1,5
meter te kunnen doen.
Niet in het stemlokaal waar het
stembureau zitting heeft gehouden.
Ook als het stembureau eerder dicht
gaat mag het tellen van de stemmen
pas om 21:00 uur aanvangen. Het
tellen vindt plaats op een door B&W te
bepalen locatie.
Niet in het stemlokaal waar het
stembureau zitting heeft gehouden.
Ook als het stembureau eerder dicht
gaat mag het tellen van de stemmen
pas om 21:00 uur aanvangen. Het
tellen vindt plaats op een door B&W te
bepalen locatie.

De burgemeester brengt de
adressen van de stemlokalen ter
kennis van de kiezer op bij
algemene maatregel van bestuur
vast te stellen wijze.
Burgemeester en wethouders stellen
de zittingstijd vast en brengen die
samen met de locatie waar wordt
geteld, ten minste veertien dagen
voor de stemming ter openbare
kennis.

Geen waarnemer.

Burgemeester en wethouders stellen
de zittingstijd vast en brengen die
samen met de locatie waar wordt
geteld, ten minste veertien dagen
voor de stemming ter openbare
kennis.

Wel een waarnemer.
Om de transparantie en controleerbaarheid
van de gang van zaken in de bijzondere
stembureaus met een beperkte toegang te
vergroten, moeten burgemeester en
wethouders voor elk van deze stembureaus
een of meer waarnemers aanwijzen.

Mobiel stembureau

Niet in het stemlokalen waar het
stembureau zitting heeft gehouden.
Ook als het stembureau eerder dicht
gaat mag het tellen van de stemmen
pas om 21:00 uur aanvangen. Het
tellen vindt plaats op een door B&W te
bepalen locatie.

Geen waarnemer.

Mobiel stembureau met
beperkte toegang

Niet in het stemlokalen waar het
stembureau zitting heeft gehouden.
Ook als het stembureau eerder dicht
gaat mag het tellen van de stemmen
pas om 21:00 uur aanvangen. Het
tellen vindt plaats op een door B&W te
bepalen locatie.

Burgemeester en wethouders stellen
de zittingstijden vast en de plaatsen
waar de mobiele stembureaus
gedurende de dag van de stemming
worden gestationeerd. Dit brengen
zij samen met de locatie waarop de
stemmen worden geteld uiterlijk 14
dagen voor de stemming ter
openbare kennis.
Burgemeester en wethouders stellen
de zittingstijden vast en de plaatsen
waar de mobiele stembureaus
gedurende de dag van de stemming
worden gestationeerd. Dit brengen
zij samen met de locatie waarop de
stemmen worden geteld uiterlijk 14
dagen voor de stemming ter
openbare kennis.

Bijzonder stembureau

Bijzonder stembureau met
beperkte toegang
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Geen waarnemer.

Wel een waarnemer.
Om de transparantie en controleerbaarheid
van de gang van zaken in de bijzondere
stembureaus met een beperkte toegang te
vergroten, moeten burgemeester en
wethouders voor elk van deze stembureaus
een of meer waarnemers aanwijzen.
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