Tweede Kamerverkiezing 2021










Welke maatregelen neemt de overheid bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 in
verband met corona?
Wanneer is de Tweede Kamerverkiezing in 2021?
Waar stem ik voor bij de Tweede Kamerverkiezing?
Wie mag er stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing?
Wat heb ik nodig om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021?
Wanneer ontvang ik mijn stempas voor de Tweede Kamerverkiezing?
Wat moet ik doen als ik mijn stempas niet heb ontvangen of kwijt ben?
Hoe worden de stemmen geteld bij de Tweede Kamerverkiezing 2021?
Hoe wordt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2021 vastgesteld?

Ik ga stemmen in een stemlokaal




Waar en wanneer kan ik stemmen in een stemlokaal?
Ik heb een lichamelijke beperking. Kan ik hulp krijgen bij het stemmen in een
stemlokaal?
Wat moet ik doen voordat ik in het stemlokaal ga stemmen voor de Tweede
Kamerverkiezing?

Ik ben 70 jaar of ouder en wil per brief stemmen







Ik ben 70 jaar of ouder. Kan ik bij de Tweede Kamerverkiezing per brief stemmen?
Ik ben 70 jaar of ouder. Wat heb ik nodig om bij de Tweede Kamerverkiezing per
brief te stemmen?
Ik ben 70 jaar of ouder. Wat moet ik doen om per brief te stemmen bij de Tweede
Kamerverkiezing?
Waar kan ik mijn stem per brief voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 afgeven?
Is het betrouwbaar om per brief te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021?
Hoe worden de briefstemmen geteld voor de Tweede Kamerverkiezing 2021?

Ik wil iemand machtigen




Tot wanneer kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij de Tweede
Kamerverkiezing?
Hoeveel volmachten mag een andere kiezer aannemen bij de Tweede
Kamerverkiezing?
Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Stemmen vanuit het buitenland



Ik woon in het buitenland, hoe kan ik stemmen en wat heb ik nodig?
Ik ben tijdelijk in het buitenland, hoe kan ik stemmen en wat heb ik nodig?

Veelgestelde vragen over werken op een stembureau
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/veelgesteldevragen-over-werken-op-een-stembureau

