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Procura b.v.
Postbus 135, 1700 AC Heerhugowaard
Industriestraat 11, 1704 AA Heerhugowaard
T (072) 571 25 05
www.procura.nl

software | formulieren | verkiezingen

CS = Centraal stembureau
HS = Hoofdstembureau
KB = Kiesbesluit

1) Met inachtneming van J1, lid 3 & 4, Kieswet kan worden afgeweken van de zittingstijden.
2) In verband met eventueel strafrechtelijk onderzoek kan deze vernietiging worden
 uitgesteld met inachtneming van artikel N12, lid 3 van de Kieswet.

  STEMBUREAUS
tijdig  - Instellen stembureaus;  E3 – 1
  - Aanwijzen stemlokalen en mobiele stembureaus;  J4 – 1, J4a – 1
  - Bepalen stemlokalen geschikt voor kiezers met lichamelijke beperkingen; J4 – 2
  - Aanschrijven beheerders/schoolhoofden met verzoek tot beschikbaarstellen
   lokaliteit.

  STEMBUREAULEDEN
tijdig  - Aanvang maken met indeling van de stembureauleden;
  - Benoemingsbesluit voor B&W omtrent leden en plaatsvervangende leden E4
   stembureaus;
  - Eventueel aparte benoeming/aanwijzing van hen die ondersteunen bij  N5
   het stembiljetten tellen;
  - Organiseren training en toetsing (toetsing niet verplicht) leden en plaats- E4 – 2, 4
   vervangende leden stembureaus.

tijdig vóór HS Samenstelling hoofdstembureau bezien. Benoeming geldt voor 4 kalenderjaren. E7, E8
01-01-2018

  VERKIEZINGSMATERIALEN
tijdig  - Controle verkiezingsmaterialen;
  - Bestellen verkiezingsmaterialen bij PROCURA®;
  - Afspraken maken over bezorgen van stempassen en huis-aan-huisbiljetten 
   (houd altijd rekening met de levertijd van het drukwerk).

  REGISTRATIE KIEZERS
tijdig vóór  Controle personen die uitgesloten zijn van het kiesrecht.  B5
05-02-18  Controle niet-Nederlandse kiezers.  B3 – 2

  REGISTRATIE AANDUIDINGEN
tijdig vóór CS Openbare kennisgeving mogelijkheid registratie aanduiding politieke
27-12-17  groeperingen. (niet verplicht)

uiterlijk 27-12-17 CS Indienen verzoek om registratie van de aanduiding politieke groeperingen. G3 – 1, Z12
zo spoedig mogelijk CS Beslissing op verzoek om registratie.  G3 – 4
zo spoedig mogelijk CS Openbare kennisgeving door het centraal stembureau van de beslissing,  G3 – 5
na beslissing  tevens wordt aan de gemachtigde de beslissing bekendgemaakt. 
zo spoedig mogelijk  Bijwerken register van aanduidingen.
na beslissing
uiterlijk op de 6e dag  Laatste dag indienen beroepschrift bij de Raad van State  G5 – 1b
na dagtekening  door belanghebbenden i.v.m. beslissing op registratieverzoek.
openbare kennisgeving
27-12-2017  Publicatie in de Staatscourant door Kiesraad en centrale stembureaus G1 – 8, G2 – 8, Z12
  (die voor de verkiezing van de leden van provinciale staten gelden)
  van geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen.

uiterlijk op de 14e CS Laatste dag beslissen tot het niet laten doorwerken van (bovenbedoelde) G4 – 2, 3
dag na publicatie ge-  geregistreerde aanduidingen. (Indien dit het geval is, dient de beslissing
registreerde aan-  direct aan de gemachtigde te worden doorgegeven)
duidingen (10-01-18) 
uiterlijk op 6e dag  Laatste dag indienen beroepschrift bij de Raad van State door belanghebbenden G5 – 1c
na bekendmaking be-  i.v.m. het niet laten doorwerken van de aanduiding.
slissing doorwerking

  VOORBEREIDING KANDIDAATSTELLING
uiterlijk 15-01-18 CS Openbare kennisgeving waar en wanneer de stukken voor de kandidaat- H1 – 2, Z12
  stelling kunnen worden ingeleverd.

15-01-18 t/m 05-02-18  Beschikbaar stellen formulieren kandidaatstelling in gemeente.  H1 KB
  - Kandidatenlijsten (model H1);   H1 – 3
  - Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding (model H3-1);   H3 – 5
  - Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door  H3 – 5
   samenvoeging van aanduidingen (model H3-2);
  - Verklaring van ondersteuning (model H4);  H4 – 7
  - Verklaring van instemming (model H9).  H9 – 4

22-01-18  Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling.  H3 KB, H14 – 1

22-01-18 t/m 05-02-18  Afleggen verklaringen van ondersteuning in het gemeentehuis.  H4 – 3

tijdig vóór 06-02-18 CS Openbare kennisgeving zittingen centraal stembureau voor:  I2 KB
  - Onderzoek kandidatenlijsten;  I1
  - Geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding; I4
  - Het nummeren van de kandidatenlijsten.  I12

05-02-18 CS KANDIDAATSTELLING  F1 – 1, H1 – 1
09.00 – 17.00 uur

06-02-18 CS Niet-openbare zitting van het centraal stembureau tot het onderzoeken  I1 – 1
16.00 uur  van de ingeleverde kandidatenlijsten. (proces-verbaal I1)

direct na zitting CS Kennisgeving aan inleveraar, bij aangetekende brief of gedagtekend  I2 – 1
  ontvangstbewijs, van de geconstateerde verzuimen.
direct na zitting CS Terinzagelegging van de ingeleverde kandidatenlijsten en (indien vereist) I3 – 1, 2
  de ondersteuningsverklaringen. 
 CS Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van de ingeleverde
  kandidatenlijsten. (niet verplicht)
onverwijld na zitting CS Terinzagelegging proces-verbaal I1.  I18 – 1, I1 – 1 KB
t/m dag van publicatie
geldige lijsten

tijdig  Zo nodig beslissen omtrent beperking uitgifte van volmachtformulieren en L8 – 1
  openbare kennisgeving doen van deze beslissing.

05-02-18  Openbare kennisgeving van het bij volmacht stemmen.  L7 – 2

Woensdag 7 februari CS Mogelijkheid tot herstellen verzuimen.  I2 – 2
en donderdag 8 februari,
09.00 - 17.00 uur en
vrijdag 9 februari 2018,
09.00 – 15.00 uur

09-02-18, 16.00 uur CS Openbare zitting centraal stembureau over: (proces-verbaal I4)  I4, I18
  - Geldigheid van de kandidatenlijsten;
  - Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  - Handhaving van de geplaatste aanduiding;
  - Het nummeren van de kandidatenlijsten.  I12
direct na zitting CS Openbaarmaking toegekende lijstnummers.  I15 – 1, 3
direct na zitting t/m CS Terinzagelegging van het proces-verbaal I4.  I18, I1 – 1 KB
dag publicatie
geldige lijsten

09-02-18 CS Kandidatenlijsten aanleveren bij PROCURA® verkiezingen@procura.nl

13-02-18  Laatste dag indienen beroep door belanghebbenden bij de Raad van State tegen de I7 – 1
  beslissing van het centraal stembureau inzake geldigheid van de kandidatenlijsten,
  handhaving kandidaten en handhaving van de geplaatste aanduiding.
uiterlijk op de 6e dag  Uitspraak van de Raad van State over ingediende beroepen.  I7 – 3
na ontvangst beroep-
schrift

nadat lijsten onher- CS Op algemeen toegankelijke wijze openbaar maken van de onherroepelijk I17
roepelijk geldig zijn  geldig verklaarde kandidatenlijsten. 
verklaard CS Vernietiging origineel ingediende kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen. I19

  DIVERSEN
tijdig  - Verzekering leden stembureaus;
  - Opgave rekeningnummers stembureauleden i.v.m. betaling;
  - Afspraken maken met voorlichting;
  - Presentatiemogelijkheden regelen;
  - Catering bespreken voor verkiezingsdag en eventueel avond.

uiterlijk 07-03-18  Stempassen moeten in bezit zijn van kiezer.  J7

uiterlijk 07-03-18  Openbare kennisgeving van afwijkende zittingstijden van het stembureau en J1 – 3, 4
  bekendmaking van plaats waar op 21-3-2018 om 21.00 uur de stemopneming
  van het desbetreffende stembureau zal plaatsvinden.
uiterlijk 07-03-18  Openbare kennisgeving mobiele stembureaus met zittingstijden en plaatsen. J4a – 1,2

16-03-18  Laatste dag ontvangst schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen bij  L7 – 1, L8 – 1
  volmacht.
16-03-18  Laatste dag ontvangst schriftelijke verzoeken tot een vervangende stempas. J8 – 3

uiterlijk 19-03-18  Kandidatenlijsten, een overzicht van de adressen en de openingstijden van J9, J1 – 1 KB
  de stemlokalen, de adressen en de zittingstijden van de mobiele stembureaus, Z12
  met vermelding welke stemlokalen voldoen aan artikel J 4, tweede lid, van de
  Kieswet, dienen aan het adres van de kiezer te zijn bezorgd.

20-03-18 tot 12.00 uur  Laatste dag waarop de kiezer mondeling kan verzoeken tot een vervangende J8 – 3
  stempas.

tijdig vóór 21-03-18 CS Bekendmaking dag en uur zitting van het centraal stembureau tot  P20 – 2, P3 KB
  vaststelling van de uitslag van de verkiezing.

21-03-18  07.30 - 21.00 uur 1) D A G   V A N   D E   S T E M M I N G J1

direct na tellen  Opmaken proces-verbaal N10.  N10
direct na ontvangst  Vaststellen totaal aantal stemmen per kandidaat en per lijst. (model N11) N11
processen-verbaal N10
direct na vaststellen  Overbrengen processen-verbaal N10 en model N11 naar het hoofdstembureau N12 – 1
gemeentetotaal  en terinzagelegging van de afschriften daarvan bij de gemeente.

23-03-18, 10.00 uur HS Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de uitkomst van de O1 – 1
  stemming.
 CS Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de P1, P20, P22
  verkiezing. (proces-verbaal P22-2)

na vaststelling CS Toezenden afschrift proces-verbaal P22-2 aan de gemeenteraad en  P24
uitslag CS op elektronische wijze openbaar maken proces-verbaal P22-2.  P23

uiterlijk één dag na CS Uitreiken tegen gedagtekend ontvangstbewijs of aangetekend verzenden V1 – 1
vaststelling uitslag  van de kennisgeving van benoeming aan gekozen leden.

uiterlijk op de 10e  Indienen mededeling aanneming van benoeming.  V2 – 1
dag na kennisgeving
na ontvangst mede-  Bericht van voorzitter van de gemeenteraad aan voorzitter van het centraal V2 – 3
deling  stembureau van aanneming van/niet reageren op benoeming. 

uiterlijk 28-03-18  Onderzoek geloofsbrieven en beslissing toelating.  V4, V12
na onderzoek met  Kennisgeving beslissing aan betrokkene.  V13
ingang van 29-03-18  Periodieke aftreding van zitting hebbende leden en zitting nemen  C4 – 2, 
  van de nieuw benoemde leden. Art. 18 Gemeentewet

3 maanden na  Vernietiging van de verzegelde pakken en hiervan proces-verbaal opmaken. N12 – 3, O5
beslissing toelating
van de gekozenen 2)
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TERMIJN/TIJDSTIP AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN Artikel Kieswet / Kiesbesluit / Tijdelijke wet  UITGEVOERD
  
  STEMBUREAUS
tijdig  - Instellen stembureaus E3 – 1
  - Aanwijzen stemlokalen en mobiele stembureaus J4 – 1, J4a – 1
  - Bepalen stemlokalen geschikt voor kiezers met lichamelijke beperkingen J4 – 2
  - Aanschrijven beheerders/schoolhoofden met verzoek tot beschikbaarstellen lokaliteit

  STEMBUREAULEDEN
tijdig  - Aanvang maken met indeling van de stembureauleden
  - Benoemingsbesluit voor B&W omtrent leden en plaatsvervangende leden stembureaus E4
  - Eventueel aparte aanwijzing ambtenaren die ondersteunen bij tellen stembiljetten N5
  - Organiseren training leden en plaatsvervangende leden stembureaus E4 – 2, 4

Tijdig vóór 1 januari 2022 HS - Samenstelling hoofdstembureau bezien (benoeming geldt voor 4 kalenderjaren) E7, E8

  VERKIEZINGSMATERIALEN
tijdig   - Controle verkiezingsmaterialen
  - Bestellen verkiezingsmaterialen bij PROCURA®
  -  Afspraken maken over bezorgen van stempassen en huis-aan-huisbiljetten
    (houd altijd rekening met de levertijd van het drukwerk)

  REGISTRATIE KIEZERS
Tijdig vóór 31 januari 2022   Controle personen die uitgesloten zijn van het kiesrecht B5
  Controle niet-Nederlandse kiezers B3 – 2

  REGISTRATIE AANDUIDINGEN
tijdig   Openbare kennisgeving mogelijkheid registratie aanduiding politieke groeperingen (niet verplicht) 
vóór 20 december 2021 CS 

uiterlijk  CS Indienen verzoek om registratie van de aanduiding politieke groeperingen G3 – 1
20 december 2021   

zo spoedig mogelijk CS Beslissing op verzoek om registratie G3 – 4

zo spoedig  CS  Openbare kennisgeving door centraal stembureau van beslissing, 
mogelijk na beslissing  tevens bekendmaking aan gemachtigde  G3 – 5
 

zo spoedig   Bijwerken register van aanduidingen  
mogelijk na beslissing  

uiterlijk op de 6e dag   Laatste dag indienen beroepschrift bij Afdeling bestuursrechtspraak de 
na dagtekening   Raad van State door belanghebbenden i.v.m. beslissing op registratieverzoek G5 – 1b
openbare kennisgeving   

22 december 2021   Publicatie in de Staatscourant of in het provinciaal blad door centraal stembureau (van Kiesraad of 
provincie) van geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen G1 – 8, G2 – 8

uiterlijk op de 14e dag  CS Laatste dag beslissen tot het niet laten doorwerken van (bovenbedoelde) 
na publicatie geregistreerde geregistreerde aanduidingen. Indien dit het geval is, dient de beslissing 
aanduidingen,    direct aan de gemachtigde te worden doorgegeven G4 – 2, 3 
5 januari 2022  
  
uiterlijk op 6e dag na   Laatste dag indienen beroepschrift bij de Raad van State door belanghebbenden
bekendmaking beslissing   i.v.m. het niet laten doorwerken van de aanduiding G5 – 1c
doorwerking,  
11 januari 2022   

  VOORBEREIDING KANDIDAATSTELLING
uiterlijk 10 januari 2022  CS  Openbare kennisgeving waar en wanneer de stukken voor de kandidaatstelling  

kunnen worden ingeleverd H1 – 2

27 december  Beschikbaar stellen formulieren kandidaatstelling in gemeente H1 KB
t/m 31 januari 2022  - Kandidatenlijsten (model H1) H1 – 3
  - Machtiging tot plaatsen van de aanduiding (model H3-1) H3 – 5
  -  Machtiging tot plaatsen van een aanduiding, gevormd door  

samenvoeging van aanduidingen (model H3-2) H3 – 5
  - Verklaring van ondersteuning (model H4) H4 – 7
  - Verklaring van instemming (model H9) H9 – 4

17 januari 2022  Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling H3 KB, H14 – 1

3 januari   Afleggen verklaringen van ondersteuning in het gemeentehuis H4 – 3 
t/m 31 januari 2022  

tijdig vóór 4 februari 2022 CS Openbare kennisgeving zittingen centraal stembureau voor: I2 KB
  - onderzoek kandidatenlijsten I1
  - geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding I4
  - het nummeren van de kandidatenlijsten I12

  KANDIDAATSTELLING
31 januari 2022
09.00 – 17.00 uur CS KANDIDAATSTELLING F1 – 1, H1 – 1  
Dinsdag 1 februari 2022  Kiezersregister is gereed voor productie stempassen TW7a
1 februari 2022  Niet-openbare zitting van het centraal stembureau tot het onderzoeken
16.00 uur CS  van de ingeleverde kandidatenlijsten (proces-verbaal I1) I1 – 1 

direct na zitting CS  Kennisgeving aan inleveraar, bij aangetekende brief of gedagtekend  
ontvangstbewijs, van geconstateerde verzuimen I2 – 1

direct na zitting CS Terinzagelegging van ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen I3 – 1, 2

 CS Openbare kennisgeving van terinzagelegging van ingeleverde kandidatenlijsten (niet verplicht)

onverwijld na zitting CS Terinzagelegging proces-verbaal I1 I18 – 1, I1 – 1 KB 
t/m dag van publicatie  
geldige lijsten  

tijdig   Zo nodig beslissen omtrent beperking uitgifte van volmachtformulieren en  
openbare kennisgeving doen van deze beslissing L8 – 1

31 januari 2022  Openbare kennisgeving van termijn voor aanvragen volmacht L7 – 2

  VERVOLG KANDIDAATSTELLING
Woensdag 2 februari  CS Mogelijkheid tot herstellen verzuimen en afleggen ondersteuningsverklaringen I2 – 2 
en donderdag 3 februari,     TW2a 
09.00 - 17.00 uur en  
  
4 februari 2022, 10.00 uur  CS Openbare zitting centraal stembureau over: (proces-verbaal I4) I4, I18
  - geldigheid van kandidatenlijsten
  - handhaving van daarop voorkomende kandidaten
  - handhaving van geplaatste aanduiding
  - het nummeren van kandidatenlijsten I12

direct na zitting CS Openbaarmaking toegekende lijstnummers I15 – 1, 3

direct na zitting CS Terinzagelegging van proces-verbaal I4 I18, I1 – 1 KB, TW2f 
t/m dag publicatie  
geldige lijsten  

4 februari 2022 CS Kandidatenlijsten aanleveren bij PROCURA® verkiezingen@procura.nl

8 februari 2022   Laatste dag indienen beroep door belanghebbenden en iedere kiezer bij Raad van State  
tegen  beslissing van centraal stembureau inzake geldigheid kandidatenlijsten,  
handhaving kandidaten en handhaving van geplaatste aanduiding I7 – 1

uiterlijk op de 6e dag   Uitspraak van Raad van State over ingediende beroepen  I7 – 3
 na ontvangst beroepschrift, 
14 februari 2022  

nadat lijsten  CS Op algemeen toegankelijke wijze openbaar maken van onherroepelijk geldig  
onherroepelijk geldig   verklaarde kandidatenlijsten I17
zijn verklaard    

 CS Vernietiging origineel ingediende kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen I19

  DIVERSEN
tijdig  - Verzekering leden stembureaus
  - Opgave rekeningnummers stembureauleden i.v.m. betaling
  - Afspraken maken met voorlichting
  - Presentatiemogelijkheden regelen
  - Catering bespreken voor verkiezingsdag en eventueel avond

uiterlijk 2 maart 2022  Stempassen moeten in bezit zijn van kiezer J7, TW7a

uiterlijk 2 maart 2022   Openbare kennisgeving van afwijkende zittingstijden van stembureau en  
bekendmaking van plaats waar op 16 maart 2022 om 21.00 uur de stemopneming  
van het desbetreffende stembureau plaatsvindt J1 – 3, 4

uiterlijk 2 maart 2022  Openbare kennisgeving mobiele stembureaus met zittingstijden en plaatsen J4a – 1,2

uiterlijk 2 maart 2022  Openbare kennisgeving stembureaus, gemeentelijk stembureau   
  en tellocaties voor vervroegd stemmen met zittingstijden  en plaatsen  TW2g, TW3, TW4, TW22b

11 maart 2022  Laatste dag ontvangst verzoeken om te mogen stemmen bij volmacht  L7 – 1, L8 – 1, TW7, TW16
17.00 uur  of tot vervangende stempas J8 – 3

uiterlijk 14 maart 2022   Kandidatenlijsten, een overzicht van adressen en openingstijden van stemlokalen, 
adressen en zittingstijden van mobiele stembureaus, met vermelding welke  
stemlokalen voldoen aan artikel J 4, tweede lid, van de Kieswet, zijn aan adres  J9, J1 – 1 KB 
van kiezer bezorgd  Z12

  Uiterlijk dag voor zitting stembureau = Op algemeen toegankelijke wijze openbaar  TW5 
  maken van wijzigingen van openstelling of locaties van stembureaus  

tijdig vóór 16 maart 2022 CS  Bekendmaking dag en uur zitting van centraal stembureau tot vaststelling  
van uitslag van verkiezing P20 – 2, P3 KB

MAANDAG 14 EN DINSDAG 15 MAART 2022  07.30 - 21.00 UUR   MOGEL I JKHE ID  VER VROEGD STEMMEN TW2G, 24

woensdag 16 maart 2022   Stemopneming, opmaken proces-verbaal door gemeentelijk stembureau en  
op door B&W bepaald tijdstip overbrengen proces-verbaal met verzegelde stembescheiden naar burgemeester N1, TW22b t/m g

WOENSDAG 16 MAART 2022 07.30 - 21.00 UUR                         DAG VAN DE  STEMMING J1

direct na tellen  Opmaken proces-verbaal N10 N10

direct na ontvangst   Vaststellen totaal aantal stemmen per kandidaat en per lijst (model N11) N11
processen-verbaal N10  

direct na vaststellen   Overbrengen processen-verbaal N10 en model N11 naar hoofdstembureau en op  
gemeentetotaal   algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar maken N12 – 1
 
21 maart 2022, 10.00 uur HS Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming O1 – 1
    TW23F
 CS  Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de  

verkiezing (proces-verbaal P22-2) P1, P20, P22

na vaststelling uitslag CS Afschrift proces-verbaal P22-2 zenden aan gemeenteraad P24

na vaststelling uitslag CS Op algemeen toegankelijke wijze elektronische openbaar maken proces-verbaal P22-2 P23

uiterlijk één dag  CS  Uitreiken tegen gedagtekend ontvangstbewijs of aangetekend verzenden 
na vaststelling uitslag  van de kennisgeving van benoeming aan gekozen leden V1 – 1

uiterlijk op de 10e dag   Indienen mededeling aanneming van benoeming V2 – 1
na kennisgeving    

na ontvangst mededeling    Bericht van voorzitter gemeenteraad aan voorzitter centraal stembureau  
van wel/niet aanneming benoeming V2 – 3

onverwijld  Onderzoek geloofsbrieven en beslissing toelating V4, V12

na onderzoek  Kennisgeving beslissing aan betrokkene V13

30 maart 2022   Periodieke aftreding van zitting hebbende leden en zitting  
 nemen van de nieuw benoemde leden  C4 – 2, Art. 18 Gemeentewet, TW1b

3 maanden na   Vernietiging van de verzegelde pakken en hiervan proces-verbaal opmaken N12 – 3, O5 
beslissing toelating  
van de gekozenen  
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HS = Hoofdstembureau

CS = Centraal stembureau

Procura B.V.
Parelweg 11, 1812 RS Alkmaar
T 088 770 81 00
www.procura.nl


