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STEMMEN IN ALBERTA
PROVINCIALE VERKIEZINGEN

NEDERLANDS

English
Français
Tagalog
Deutsch
ਪੰਜਾਬੀ

简体中文
Español

اللغة العربیة
Tiếng Việt

Polski
Українська

िहंदी
فارسی

Русский
Nederlands

한국어
Italiano

nehiyawak
Siksikáí'powahsin

English
French
Tagalog
German
Punjabi
Chinese
Spanish
Arabic 
Vietnamese
Polish
Ukrainian
Hindi
Farsi
Russian
Dutch
Korean
Italian
Cree
Blackfoot



U bent:

 • minimaal 18 jaar oud en  • ingezetene van Alberta • Canadees staatsburger

18+

VOORWAARDEN

REGISTRATIE
Om te kunnen stemmen moet u zich registreren. U kunt zich vooraf 
registreren of in het stemlokaal.

Optie 1 – Vooraf:

Online - voterlink.ab.ca

U heeft uw rij- of legitimatiebewijs dat is 
afgegeven in de provincie Alberta, nodig 
om het online systeem te openen.

Heeft u dit legitimatiebewijs niet, 
belt u dan naar 1-877-422-8683.

U moet ons documenten tonen met uw 

 • Volledige naam en het 
 • Adres waar u op dat moment woont

U moet ook een formulier ondertekenen ter 
bevestiging dat u stemgerechtigd bent.

Op de volgende pagina staat welke vorm van legitimatie wij accepteren.

Optie 2 – In het stemlokaal:

Wanneer u gaat stemmen



LEGITIMATIE

Een volledig overzicht staat op: elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

CANADA

PASSPORT

PASSEPORT

Voorbeelden van legitimatiebewijzen met naam:

Alberta Personal  Heal th Card

Personal  Heal th  Number

You are el ig ib le for  heal th insurance coverage provided you are a resident of  Alberta.

Gender Bir thdate

Please protect  your card.
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Alberta zorgpas

Bankpas

Voorbeelden van legitimatiebewijzen met naam en adres:

Energierekening
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Gas

Your usage:
Total Owing: $127.35
After March 31, pay      $135.42

Account Number 00000-000

Name Surname
123 Main Street
Alberta T1X 1E1

IMPORTANT:
Remember to Vote!
Thank you for paying your bill.
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ft

VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

88888888888

LICENCE PLATE NO. CLASS LICENCED MASS VEHICLE STATUS

EXPIRY DATE (Y/M/D) TYPE OF OPERATION

ABC 123 5 2000 kg. active

2022/09/30 Restricted

REGISTRATION NUMBER IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

NAME & ADDRESS OF  TYPE:
REGISTRANT(S):  CLIENT’S MVID

R123456789

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA  T1X 1E1

ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT           * * * * * * * * 2 3 . 3 5

Kentekenbewijs

Ter controle van uw identiteit moet u minimaal één door de overheid afgegeven 
legitimatiebewijs met foto tonen.

Als dit niet mogelijk is, moet u in plaats daarvan twee legitimatiebewijzen tonen. 
Op beide vormen van legitimatie moet uw volledige naam staan en op één ID ook 
uw huidige fysieke adres.

Indien u geen legitimatiebewijs heeft, mag een andere persoon voor u instaan. 
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



STEMOPTIES

 • U kunt stemmen bij de lokale school, kerk of 
buurthuis

 • Alle stembureaus zijn geopend van 9.00 tot 20.00 uur
 • U kunt alleen stemmen bij het stemlokaal dat aan 

u is toegewezen

 • U kunt stemmen in winkelcentra, bibliotheken of 
universiteiten in uw omgeving

 • De meeste stemlokalen zijn geopend van 9.00 tot 
20.00 uur, maar de tijden kunnen afwijken

 • U mag uw stem vóór verkiezingsdag uitbrengen bij 
een stemlokaal naar keuze

 • Van dinsdag tot en met zaterdag in de week vóór 
de verkiezingsdag

 • U stemt bij uw lokale stemlokaal of gebruikt een 
stembiljet voor stemmen per post

 • Dit is mogelijk voor personen die niet op een 
andere wijze kunnen stemmen

 • Personen die per post stemmen, moeten hun 
stembiljet vroegtijdig aanvragen, aangezien de 
verwerking tijd kost

 • Het pakket met het stembiljet moet vóór verkiezingsdag worden teruggestuurd
 • Beschikbaar zodra de verkiezingsperiode start, tot de dag van de verkiezingen 

(periode van 28 dagen)

 Vraag een stembiljet voor stemmen per post aan op elections.ab.ca of bel naar 
1-877-422-8683.

Verkiezingsdag

Stemmen vóór verkiezingsdag

Speciaal stembiljet

SCHOOL

Print either the name of the candidate  

OR  the name of the political party  you 

wish to vote for - on the line below. 

I vote for:



STEMMEN IN PERSOON

Zo stemt u:

1) Bij aankomst meldt u zich bij een 
medewerker van het stemlokaal die uw 
registratie zal controleren

2)  Als u zich al heeft geregistreerd, verwijst deze 
medewerker u naar een beschikbaar stembureau

3) Daar bevestigt u uw naam en adres en 
ontvangt u het stembiljet

4) U neemt plaats achter het privacyscherm 
Zet een “X” in het rondje naast de 
kandidaat waarop u wilt stemmen, of 
kleur het desbetre�ende rondje in.

5) Ga met het stembiljet terug naar de 
medewerker van het stembureau, doe het 
stembiljet in de stembus en vier dat u 
heeft gestemd!

Stemmen in persoon

Registratie

Meld u bij het 
stemlokaal

Neem het 
stembiljet in 
ontvangst

Vier het

StemAls u een fout heeft gemaakt, bespreek dit dan 
met de persoon van wie u het stembiljet heeft 
gekregen. Hij of zij kan u een vervangend 
stembiljet geven.

Ik heb een fout gemaakt… 

Uw stem is geheim. Laat aan niemand zien op 
wie u heeft gestemd, tenzij u hulp nodig heeft. 
Maak geen foto's van uw stembiljet en deel 
geen foto's van uw stembiljet op internet. 

Geheimhouding



PER POST STEMMEN

Stemmen per post

Zo stemt u per post:

1) Vraag het stempakket vroegtijdig aan op 
 elections.ab.ca

2) U ontvangt het stempakket per post

3)  Noteer de naam van de kandidaat of partij 
 waarop u wilt stemmen, op het stembiljet 
 (kandidaten beschikbaar op elections.ab.ca)

4) Vul de verklaring in, onderteken deze en 
 maak een kopie van uw legitimatiebewijs

5) Maak het pakketje verzendklaar

6) Stuur het terug vóór de dag van de 
 verkiezingen

Aanvraag en 
ontvangst 
stembiljet

Stem

Stuur het 
pakket terug 

per post

Pakket

Vul de 
formulieren 
in en sluit 

legitimatie bij



Voor wie hulp nodig heeft bij het stemmen, zijn er diverse opties:

Uw eigen apparaat meebrengen
om in het geval van een visuele beperking

zelf het stembiljet te kunnen lezen

VOTER TEMPLATE(VOTE ANYWHERE)

This template is for the use of those helping vision impaired voters who wish to mark their own ballot.
Detach the ballot from the book: place a ballot into the template ensure that the top of the ballot is uniform with  the top of the template and
 ensure that the white circles on the ballot are  clearly shown through the holes of the template
Reading from the top of the ballot, inform the elector of the order of the candidate’s name and poli�cal party or independent status.

Direct the elector to:
 mark the ballot by filling in the circle opposite  the name of the candidate of his or her choice remove the marked ballot from the template place the ballot in the secrecy folder, return the ballot to the deputy returning officer

Ask the voter if he or she wishes to deposit the ballot in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96 Stemsjabloon

met het oog op geheimhouding bij het 
stemmen met een visuele beperking

Leesloep
om met een minder goed gezichtsvermogen 

de tekst goed te kunnen lezen

TOEGANKELIJKHEID

Extra groot potlood
om in het geval van pengreepproblemen

zelf het stembiljet in te vullen

Drempelhulp
voor een betere toegang

tot het stemlokaal

E-18-302

Hulp bij stemmen
om assistentie te verlenen of de hulp van een 

goede vriend van de stemgerechtigde toe te staan



Suite 100, 11510 Kingsway NW
Edmonton, Alberta   T5G 2Y5 

Gratis nummer: 310-0000 | Telefoon: 1-877-422-VOTE (8683)
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca


