
  

HOE ONTVANGT DE GEMEENTE DE BRIEFSTEMMEN?

WAAR EN WANNEER KAN DE KIEZER DE BRIEFSTEM UITBRENGEN?

 

 

 
  
 

 
  
 

Hoe ontvangt de gemeente de briefstemmen?

VAN PostNL

AFGEVEN OP EEN AFGIFTEPUNT AFGEVEN OP EEN STEMBUREAU

PostNL bezorgt de briefstemmen bij  
de gemeente.  

Maak met PostNL precieze afspraken waar  
de briefstemmen bezorgd moeten worden. 

Zodra kiezer alle  
stembescheiden heeft ontvangen

VAN EEN AFGIFTEPUNT 
 
 Briefstemmen afgegeven bij een afgiftepunt.

OPHALEN BIJ  EEN STEMBUREAU
OP 15 EN 16 MAART 

Het is niet de bedoeling dat kiezers brief- 
stemmen bij een stembureau afgeven,  
maar het kan voorkomen. 

! De briefstem van de kiezer moet in ontvangst 
worden genomen. 

OPHALEN BIJ  EEN STEMBUREAU
OP 17MAART 

De briefstemmen moeten beveiligd worden opgeslagen: 
• in een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis die in een af te 

 sluiten ruimte staat, of
• in een ruimte uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in  

verbinding staat met een door de Rijksoverheid toegelaten alarmcentrale. 

! Stemmen die na 17 maart 21.00 uur binnenkomen worden  
niet overgedragen aan het briefstembureau

De briefstemmen moeten elke dag direct na sluiting  van het afgiftepunt 
beveiligd worden opgeslagen: 
• in een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis die in een af te  

sluiten ruimte staat, of
• in een ruimte uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in  

verbinding staat met een door de Rijksoverheid toegelaten alarmcentrale. 

De briefstemmen moeten elke dag direct na sluiting  van het stembureau 
beveiligd worden opgeslagen: 
• in een gesloten inbraakwerende waardekast of kluis die in een af te  

sluiten ruimte staat, of
• in een ruimte uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in  

verbinding staat met een door de Rijksoverheid toegelaten alarmcentrale. 

PER POST

•  Zet datumstempel in het kader van  
de  retourenvelop briefstemmen.

• Plaats handtekening in het kader van  
de retourenvelop briefstemmen.

• Tel en registreer per dag het aantal  
binnengekomen briefstemmen.

! Stemmen die na 17 maart 21.00 uur binnen- 
komen, moeten ook voorzien worden van een 
datumstempel en handtekening.

De briefstemmen zitten in een afgesloten 
transportbox. 

Op het afgiftepunt zijn de retourenveloppen 
al voorzien van een datumstempel en 
handtekening.

De briefstemmen die zijn afgegeven op een 
stembureau moeten worden vervoerd naar 
een beveiligde opslag. 

Het vervoer van briefstemmen moet altijd 
door minimaal 2 personen gebeuren.  
Het vervoer van de briefstemmen dient plaats 
te vinden in een afgesloten transportbox.

De briefstemmen die zijn afgegeven op een 
stembureau moeten  worden overgebracht 
naar het briefstembureau. 

Het vervoer van briefstemmen moet altijd 
door minimaal 2 personen gebeuren. 
Het vervoer van de briefstemmen dient plaats 
te vinden in een afgesloten transportbox.
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Het is niet de bedoeling dat kiezers brief- 
stemmen bij een stembureau afgeven,  
maar het kan voorkomen. 

! De briefstem van de kiezer moet in ontvangst 
worden genomen. 



Hoe ontvangt de gemeente de briefstemmen?
Op deze bladzijde vindt u aanvullende informatie en verdere toelichting over de gang van zaken met betrekking tot het ontvangen van de briefstemmen 

BEWAREN EN OPSLAAN ONTVANGEN BRIEFSTEMMEN

Het is van het allergrootste belang dat de briefstemmen die bij de gemeente worden ontvangen veilig worden bewaard totdat de 
briefstemmen kunnen worden overgedragen aan de briefstembureaus die de stemopneming uitvoeren. 

Gedurende de periode waarin de gemeente de briefstemmen in bewaring heeft, mogen er geen briefstemmen kwijtraken 
cq worden beschadigd. Het ministerie van BZK zal in een ministeriële regeling vastleggen hoe de briefstemmen moeten worden  
bewaard. Daarbij wordt aangesloten op de regels die gelden in de Paspoortuitvoeringsregeling voor het bewaren/opslaan van 
reisdocumenten bij gemeenten. De door de gemeente ontvangen briefstemmen 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 
• ruimte die is uitgerust met een inbraakalarmeringssysteem dat in verbinding staat met een door de Rijksoverheid  

toegelaten alarmcentrale. 

Waar de briefstemmen door de gemeente worden ontvangen (de gemeentelijke afgiftepunten en de gemeentelijke locatie waar 
PostNL de door de post bezorgde briefstemmen afgeeft) geldt dat er sprake moet zijn van voortdurend toezicht. Dat wil zeggen dat 
er altijd minimaal één geautoriseerd persoon aanwezig is zodat de briefstemmen nooit onbeheerd in een ruimte liggen. 
Het vervoer van de briefstemmen vindt altijd door minimaal twee personen plaats. Het vervoer dient plaats te vinden in een afge-
sloten transportmiddel. 

BRIEFSTEMMEN DIE NA 17 MAART 21.00 UUR PER POST BINNENKOMEN

Briefstemmen die na 17 maart 21.00 uur worden ontvangen tellen niet meer mee. De gemeente moet op deze briefstemmen
wel een datumstempel en handtekening zetten. De gemeente bewaart deze te laat ontvangen briefstemmen. De gemeente  
noteert bovendien het aantal te laat ontvangen briefstemmen en geeft het aantal door aan het ministerie van BZK ten behoeve van  
de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing. Deze aantallen komen dus niet meer op het proces-verbaal te staan.
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