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16 februari 2021

Stembiljet Tweede Kamerverkiezing 2021
 

Geachte heer Meijnderts, 

Als bijlagen bij deze e-mail vindt u het stembiljet en het overzicht van de kandidaten voor
de Tweede Kamerverkiezing 2021. 

Op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl vindt u uitleg over de wijze waarop u
uw stem kunt uitbrengen. Lees deze instructiefolder zorgvuldig door. 

Met vriendelijke groet, 

Sanne Sterenborg 
Projectmanager Kiezers buiten Nederland
Gemeente Den Haag

Informatie over het stembiljet
Hoe print ik het stembiljet? 
Dat gaat heel eenvoudig, want het is A4-formaat. U mag uw stembiljet in kleur
afdrukken, maar ook in zwart-wit. Gebruik wit en onbedrukt papier en print het
stembiljet aan 1 kant.

Kan ik oefenen met dit stembiljet? 
Ja, dat kan. Er is voor u een digitale oefenvoorziening beschikbaar. Daar kunt u
oefenen hoe u met dit stembiljet een geldige stem kunt uitbrengen. Naar de
oefenvoorziening 

Kan ik mijn ingevulde stembiljet ook per e-mail opsturen? 
Nee, dit is wettelijk niet mogelijk. 

Tot wanneer kan ik stemmen? 
De retour-envelop moet uiterlijk op 17 maart 2021 om 15.00 uur lokale tijd door het
briefstembureau zijn ontvangen.

Briefstembewijs nog niet ontvangen
U heeft uw briefstembewijs nodig om per brief te kunnen stemmen. Heeft u uw
briefstembewijs nog niet ontvangen? Of is uw briefstembewijs kwijt of beschadigd?
Vraag dan uiterlijk 5 maart 2021 een vervangend briefstembewijs aan op de
website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Bij de aanvraag kunt u aangeven of
u het vervangend briefstembewijs per e-mail of per post wilt ontvangen. 

Het is mogelijk het briefstembewijs per e-mail ontvangen. U kunt het
briefstembewijs zelf uitprinten en ondertekenen. U mag gebruik maken van uw
eigen enveloppen om het ondertekende briefstembewijs en het ingevulde stembiljet
terug te sturen naar de gemeente Den Haag. U hoeft hiervoor niet de oranje retour-
envelop te gebruiken. 

http://td35.tripolis.com/public/online/l6wZKzSzglF94VpgIrhzXA/j8wptvPUbdglUvnlV8Ojdw/view.html
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland-stemmen-per-brief.htm
https://www.oefenenmetstemmen.denhaag.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland-stemmen-per-brief.htm
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/kiezers-buiten-nederland-aanvragen-vervangend-briefstembewijs.htm
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U kunt het vervangend briefstembewijs ook per post ontvangen. Houd er rekening
mee dat de post er lang over kan doen.

Contact
Vragen? 
Neem gerust contact met ons op via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of via
telefoonnummer 0031 70 353 4400. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag
t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd. Het is handig als u uw
dossiernummer bij de hand houdt. Uw dossiernummer is 1002621 . 

Zie de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl voor meer informatie over
stemmen vanuit het buitenland en het stemmen per brief.
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