
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
De informatie op deze factsheet is onder voorbehoud van de verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. 
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Afleggen ondersteuningsverklaringen
De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen is gedurende vier weken voorafgaand aan en op de dag van kandidaatstelling.
Deze termijn loopt van maandag 3 januari tot en met maandag 31 januari.

Herstellen verzuim kandidaatstelling
Eventuele verzuimen bij de kandidaatstelling kunnen worden hersteld op woensdag 2 februari en donderdag 3 februari tot 17:00 uur. 

Vaststellen kandidaatlijsten
De zitting van het centraal stembureau waar de kandidatenlijsten worden vastgesteld en de lijsten worden genummerd, vindt plaats op vrijdag 4 februari om 10:00 uur.

Uiterste datum voor aanvraag van vervangende stempas of schriftelijke volmacht en vaststellen ROS.
Tot aan vrijdag 11 maart 17:00 uur kunnen kiezers een vervangende stempas of schriftelijke volmacht aanvragen.  
Na het verstrijken van die termijn kan het register ongeldige stempassen worden opgemaakt dat op maandagochtend in de stemlokalen voor vervroegd stemmen beschikbaar moet zijn.

Zitting stembureaus voor vervroegd stemmen
De stembureaus voor vervroegd stemmen zijn open van 07:30-21:00 uur.  

Zitting stembureaus  
Stemming tot 21.00 uur.

Telling stemmen op kandidaatniveau bij experiment met centrale stemopneming. 
De zitting van het gemeentelijk stembureau tot vaststelling van de uitslag op kandidaatsniveau is op donderdag 17 maart op een door B&W vast te stellen tijdstip. 
(geldt alleen voor gemeenten die meedoen aan het experiment centrale stemopneming)

Vaststelling van de uitslag
De zitting van het hoofdstembureau/centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag is op maandag 21 maart om 10:00 uur.

Tellen  stembiljetten stembureaus vervroegd 
uitgebrachte stemmen 14 en 15 maart
Tellen van de stemmen op een door B&W vast te stellen tijdstip

Tellen  stembiljetten
stembureaus 16 maart
Tellen van de stemmen start na 21.00 uur.

Voorlopige uitslag telling  
stembiljetten
Na 21.00 uur
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TIJDPAD OP HOOFDLIJNEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

21
maart

OPENSTELLING STEMBUREAUS 
VERVROEGD STEMMEN 

OPENSTELLING 
STEMBUREAUS 

MAXIMAAL 2 VOLMACHTEN AANVRAGEN VAN EEN VERVANGENDE STEMPAS  
OF SCHRIFTELIJKE VOLMACHT

OPENINGSTIJDEN
 (VERPLICHT)

OPENINGSTIJDEN
 (VERPLICHT)

INSTELLEN STEMBUREAUS MET 
BEPERKTE TOEGANG

WIJZIGEN STEMLOCATIE
TOT 1 DAG TEVOREN

INSTELLEN APARTE TELLOCATIE

MINIMUM AANTAL 
STEMBUREAUS VERVROEGD STEMMEN

PROCES VERBAAL 
VAN DE STEMMING

STEMBUREAUS VERVROEGD STEMMEN, 14 EN 15 MAART

STEMBUREAUS 16 MAART EXTRA MOGELIJKHEDEN BIJ VERANDERING  COVID-19 OMSTANDIGHEDEN 

VOLMACHTEN, VERVANGENDE STEMPAS

COVID-19 MAATREGELEN
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Open
07.30 uur

Open
07.30 uur

maandag 14 maart
dinsdag 15 maart

Woensdag 16 maart Gemeentelijk waarnemer noodzakelijk
Tellen moet op openbare tellocatie

Kenbaar maken via internet
en bij oorspronkelijke locatie

Voor stemlocaties waar bij  het tellen niet 
voldoende afstand gehouden kan worden.
Telling stembureau met beperkte toegang.

Elk stembureau stelt na einde zitting  
een PV van stemming op met daarin:
•  aantallen toegelaten kiezers
•   eventuele bezwaren kiezers

Hiervoor wordt een model vastgesteld.

minder dan 10.000 kiesgerechtigden  1 
10.000 tot 30.000 kiesgerechtigde 2
30.000 tot 60.000 kiesgerechtigden 4
60.000 tot 100.000 kiesgerechtigden 8
100.000 tot 350.000 kiesgerechtigden 10
350.000 of meer kiesgerechtigden 20 

• Een kiezer mag maximaal 2 volmachten  aannemen

 Indienen (elektronische) aanvraag schriftelijke volmacht:
-  volmachtgever via formulier model G1 
-   volmachtnemer via formulier model G2

Tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2021, 17.00 uur
Hierna maakt de burgemeester het ROS op 

of

Maatregelen m.b.t. gezondheidscheck, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen bij ministeriële regeling nog gewijzigd worden.
Gemeenten worden daarvan op de hoogte gebracht. 

Dicht
21.00 uur

Dicht
21.00 uur
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GEMEENTELIJK STEMBUREAU (GSB) VOOR VERVROEGD STEMMEN

GSB

GSB VOOR 
VERVROEGD STEMMEN

TELLING STEMMEN

Tellen per afzonderlijk stembureau
Geen totaal van alle vervroegd  
uitgebrachte stemmen

BZK stelt model beschikbaar van het  
proces-verbaal

VASTSTELLEN UITSLAGSAMENSTELLING GSB

Na 21.00 uur door:
• de voorzitter + 
• minimaal 3 leden

Zij verrichten ook een hertelling als 
bezwaren aanleiding daartoe geven.

• Minimaal 5 stembureauleden.
 Er is geen maximum aantal leden
• Het GSB wordt ondersteund door tellers, 

aan te wijzen door B&W.

Personen die maandag of dinsdag  
stembureaulid zijn geweest mogen ook deel  
uitmaken van het GSB of fungeren als teller.

• Zitting op 16 maart 
• Tijdstip vast te stellen door B&W
• Zitting is openbaar

16
maart

SITUATIE IN EXPERIMENTEERGEMEENTEN
GSB 1

TWEE GSB'S SAMENSTELLING GSB 1 EN GSB 2

Combinaties die niet zijn toegestaan:
• Wie lid is van het GSB voor vervroegd stemmen dat op woensdag 16 maart de telling op lijstniveau verricht, kan niet  

tevens lid zijn van het GSB dat op donderdag 17 maart de centrale stemopneming verricht;
• Wie lid is van een stembureau dat op woensdag 16 maart zitting houdt, kan niet tevens lid zijn van het GSB dat op  

donderdag 17 maart de centrale stemopneming verricht.

Combinaties die wel zijn toegestaan:
• Wie lid is van een stembureau dat op maandag 14 of dinsdag 15 maart zitting houdt, kan tevens lid zijn van het GSB  

voor vervroegd stemmen dat op woensdag 16 maart zitting houdt, of van het GSB dat op donderdag 17 maart de centrale  
stemopneming verricht, en kan tevens fungeren als teller tijdens de centrale stemopneming;

• Wie lid is van een stembureau dat op woensdag 16 maart zitting houdt, kan tevens fungeren als teller tijdens de centrale 
stemopneming.

• Zitting GSB 1 op 16 maart 
 Telling op lijstniveau van de 
 stemmen die zijn uitgebracht op 
 14 en 15 maart 

(de stemmen die op 16 maart 
zijn uitgebracht, worden op lijst- 
niveau geteld door de stembureaus)

• Zitting GSB 2 op 17 maart
 Telling op kandidaatsniveau 
 van alle stemmen

16
maart

GSB 2

17
maart

WERKWIJZE GEMEENTELIJK STEMBUREAU (GSB) VOOR VERVROEGD STEMMEN

• Het GSB voor vervroegd stemmen voert tijdens een openbare zitting voor elk stembureau separaat de telling uit.
• Het GSB voor vervroegd stemmen opent daartoe voor elk stembureau de verzegelde enveloppe met het proces-verbaal  

en de verzegelde stembus/transportbox.
• Vervolgens telt het GSB voor vervroegd stemmen de stemmen op de reguliere wijze.
• Als het GSB voor vervroegd stemmen constateert dat sprake is van een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (zoals 

vastgesteld door het stembureau) en het aantal getelde stembiljetten, dan stelt het GSB voor vervroegd stemmen het aantal 
toegelaten kiezers opnieuw vast.

• Het door het GSB voor vervroegd stemmen opnieuw vastgestelde aantal komt in de plaats van het door het stembureau  
vastgestelde aantal.

• Het GSB voor vervroegd stemmen noteert voor elk stembureau de uitkomsten van de telling in de bijlage bij zijn proces-verbaal 
model K-1 (of, in experimenteergemeenten: model K-2).

• Als de telling voor 21.00 uur is afgerond, wordt er geen uitslag bekendgemaakt, maar schorst de voorzitter de zitting.
• De voorzitter heropent de zitting om 21.00 uur en maakt dan de uitkomsten van de telling bekend. Daarbij zijn ten minste drie 

leden van het GSB voor vervroegd stemmen aanwezig.

• Vervolgens maakt het GSB voor vervroegd stemmen het proces-verbaal op. Het vermeldt alle ingebrachte bezwaren in dat 
proces-verbaal. Alle aanwezige leden van het GSB voor vervroegd stemmen ondertekenen het proces-verbaal.

• De stembescheiden worden weer in pakken gedaan, die worden verzegeld.
• Ten minste twee leden van het GSB voor vervroegd stemmen brengen het proces-verbaal, samen met de processen-verbaal  

van de stembureaus en alle verzegelde pakken, naar de burgemeester.

• De burgemeester maakt vervolgens de opgave N 11 op.
 

VASTSTELLEN  
AANTAL STEMMEN

BEKENDMAKING 
UITKOMST TELLING

VERZEGELEN PAKKETTEN
ONDERTEKENEN PV

OPMAKEN PV N11

TELLEN VAN DE  
STEMMEN

GSB 1

PV
K1

PV
K2of

PV

PV
N11

STEM-
BUS

GSB 1
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Overige regels

Het minimumaantal leden per stembureau is vier. 
Een van de stembureauleden vervult de rol van gastheer/gastvrouw.

B&W benoemen in plaats van "drie" plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau, een "voldoend aantal" plaatsvervangende leden. 
Het hoofdstembureau treedt bij gemeenteraadsverkiezingen tevens op als centraal stembureau. 

De burgemeester heeft de mogelijkheid om bij de telling woensdag 16 maart na 21.00 uur de stemopneming te schorsen vanwege vermoeidheid 
van de stembureauleden. De telling moet dan op lijstniveau zijn afgerond. 

TRANSPORT EN BEVEILIGDE OPSLAG VAN DE STEMBESCHEIDEN

BEVEILIGD OPSLAAN:

TRANSPORT VAN DE STEMBESCHEIDEN NAAR DE BEVEILIGDE OPSLAG 

Het stembureau verzegelt de stembus en stopt zijn proces-verbaal samen met de sleutel van de stembus in een envelop. Ook die wordt verzegeld. 
Daarna doet het stembureau de stempassen, kiezerspassen en volmachten in een of meer pakken en verzegelt ze. 

Hetzelfde geldt voor de onbruikbaar gemaakte stempassen, kiezerspassen, volmachten en stembiljetten, de niet gebruikte stembiljetten en het 
register van ongeldige stempassen. Totdat de gemeente de stembus heeft opgehaald, staat deze onder verantwoordelijkheid van het stembureau. 

Nadat zij de stembus hebben overgedragen ten behoeve van het vervoer naar de locatie waar de stembus beveiligd wordt opgeslagen, gaat de 
verantwoordelijkheid over op de burgemeester. Het vervoer van de stembus moet altijd door minimaal twee personen plaatsvinden.

Het stembureau neemt de verzegelde pakken en de verzegelde enveloppe mee. Minimaal twee stembureauleden brengen deze bescheiden over 
naar de gemeente en dragen daar de  verzegelde envelop en de pakken over aan de gemeenteambtenaar die geautoriseerd is om dit beveiligd op 
te slaan. 

BEVEILIGDE OPSLAG

Het is van het allergrootste belang dat de stembescheiden van 14 en 15 maart  veilig worden bewaard totdat de stembescheiden kunnen worden  
overgedragen aan het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

De stembescheiden worden bewaard/opgeslagen in een:
•  inbraakvertragende en brandwerende voorziening, zoals een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis die in een af  te sluiten ruimte staat, of
•  een ruimte die is uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in verbinding staat met een door de Rijksoverheid toegelaten alarmcentrale, of
•  een ruimte die onder permanente fysieke (24-uurs) bewaking staat.


