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Termijn/tijdstip Aard van de werkzaamheden Omschrijving termijn Artikel Wrr, Brr, Kw, Kb 
Tijdig • Aanwijzen stemlokalen 

 
• Benoemingsbesluit leden en plv. leden 

stembureaus 
• Evt. separate aanwijzing van personen die 

bijstaan bij tellen 
• Organiseren training leden en plv. leden 

stembureaus 

Tijdig • Art. 59 Wrr jo. art. J 4, 
eerste lid, Kw 

• Art. 24, derde lid, Wrr 
 
• Art. 63, tweede lid, Wrr 

jo. art. N 5 Kw 
• Art. 24, vierde lid, Wrr jo. 

art. E 4, tweede lid, Kw 
Maandag 22 februari 
2016 

• Opmaak kiezersregister 
• Openbare kennisgeving stemmen met 

kiezerspas 
• Openbare kennisgeving stemmen bij 

volmacht 

Vierenveertigste dag 
voor dag van de 
stemming 

• Art. 18, tweede lid, Wrr 
• Art. 60 Wrr jo art. K 3, 

tweede lid, Kw 
• Art. 61 Wrr jo. art. L 7, 

tweede lid, Kw 
Woensdag 9 maart Laatste dag ontvangst verzoek stemmen per 

brief 
Uiterlijk 28ste dag voor 
de dag van de stemming 

Art. 62, eerste lid, Wrr jo. art. 
M 3, eerste lid, Kw 

Tijdig (vóór woensdag 
9 maart) 

Openbare kennisgeving verkrijgbaarstelling tekst 
wet en Associatieovereenkomst in gemeentehuis 

Voorafgaand aan de 
verkrijgbaarstelling  

Art. 57, eerste lid, Wrr 

Van woensdag 9 
maart tot woensdag 6 
april 

Verkrijgbaarstelling tekst wet en 
Associatieovereenkomst in gemeentehuis 

Gedurende 4 weken 
voorafgaand aan de dag 
van de stemming 

Art. 57, eerste lid, Wrr 

Uiterlijk woensdag 23 
maart 

Stempassen moeten in het bezit zijn van kiezer Ten minste veertien 
dagen voor de stemming 

Art. 59 Wrr jo. art. J 7, eerste 
lid, Kw 

Uiterlijk woensdag 23 
maart 

• Openbare kennisgeving afwijkende 
zittingstijden stembureau 

• Openbare kennisgeving aanwijzing mobiele 
stembureaus met zittingstijden en plaatsen 

• Openbare kennisgeving van plaats waar op 
dag van de stemming de stemopneming zal 
plaatsvinden 

Ten minste veertien 
dagen voor de stemming 

• Art. 59 Wrr jo. art. J 1, 
derde lid, Kw 

• Art. 59 Wrr jo. art. J 4a, 
eerste en tweede lid, Kw 
 

• Art. 59 Wrr jo. art. J 1, 
vierde lid, Kw 

Uiterlijk vrijdag 1 
april 

• Laatste dag ontvangst schriftelijke 
verzoeken om te stemmen met kiezerspas 

• Laatste dag ontvangst schriftelijke 
verzoeken om te stemmen bij volmacht 

• Laatste dag indienen schriftelijke verzoeken 
om vervangende stempas 

Uiterlijk vijf dagen voor 
de stemming 

• Art. 60 Wrr jo. art. K 3, 
tweede lid, Kw 

• Art. 61 Wrr jo. art. L 7, 
eerste lid, Kw 

• Art. 59 Wrr jo. art. J 8, 
derde lid, Kw 

Uiterlijk maandag 4 
april 

Openbare kennisgeving adressen en 
openingstijden stemlokalen (met vermelding 
welke stemlokalen voldoen aan art. J 4, tweede 
lid, van de Kieswet) en adressen en 

Uiterlijk op de vierde dag 
voor de stemming 

Art. 10, eerste lid, Brr; art. Z 
12, eerste lid, Kw 
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zittingstijden mobiele stembureaus  
Uiterlijk dinsdag 5 
april om 12.00 uur 

• Deadline mondelinge aanvraag kiezerspas 
• Deadline mondelinge aanvraag vervangende 

stempas 

Uiterlijk op de dag voor 
de dag van de stemming 
om 12.00 uur 

• Art. 60 Wrr jo. art. K 3, 
tweede lid, Kw 

• Art. 59 Wrr jo. art. J 8, 
derde lid, Kw 

WOENSDAG 6 APRIL DAG VAN DE STEMMING   
Woensdag 6 april na 
21.00 uur 

• Stemopneming (tellen) door stembureaus 
 
 

• Opmaken proces-verbaal Wrr 66 (N 10) door 
stembureaus 

• Onmiddellijk nadat 
stemming is 
geëindigd 

• Onmiddellijk na het 
tellen 

• Art. 63 Wrr; art. 59 Wrr 
jo. art. J 1, tweede lid, Kw 
 

• Art. 66 Wrr jo. art. N 10, 
eerste lid, Kw 

Donderdag 7 april Vaststellen stemtotalen gemeente; opmaken 
formulier Wrr 67 (N 11) 

Na ontvangst processen-
verbaal Wrr 66 

Art. 67 Wrr jo. art. N 11 Kw 

Donderdag 7 april Overbrengen processen-verbaal Wrr 66 en 
formulier Wrr 67 naar HSB; terinzagelegging 
afschriften daarvan 

Onverwijld na opmaken 
formulier Wrr 67 

Art. 68 Wrr 

Vrijdag 8 april om 
10.00 uur 

Openbare zitting HSB tot vaststelling van de 
uitkomst van de stemming (proces-verbaal Wrr 
73) 

Tweede dag na stemming 
om 10.00 uur 

Art. 71, eerste lid, Wrr 

Vrijdag 8 april • Hoofdstembureaus maken afschrift van 
proces-verbaal Wrr 73 elektronisch openbaar 

• Hoofdstembureaus brengen proces-verbaal 
Wrr 73 over naar CSB 

• Hoofdstembureaus brengen processen-
verbaal Wrr 66 en formulieren Wrr 67 over 
naar CSB 

Onverwijld na zitting • Art. 74, eerste lid, Wrr 
 
• Art. 74, tweede lid, Wrr 
 
• Art. 74, derde lid, Wrr 

 Openbare zitting CSB tot vaststelling van de 
uitslag van het referendum 

Zo spoedig mogelijk, op 
een tijdig door de 
voorzitter van het CSB 
bekend te maken dag en 
uur 

Art. 82, eerste lid, Wrr 

• Brr = Besluit raadgevend referendum 
• Wrr = Wet raadgevend referendum 

• CSB = Centraal stembureau 
• HSB = Hoofdstembureau 
• Kb = Kiesbesluit 
• Kw = Kieswet 


