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Betreft: verkiezingen en mensen met een verstandelijke beperking 

 

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten, 

 

Platform VG, Raad op Maat, LFB en de VGN vragen uw aandacht voor een aantal 

problemen waar mensen met een verstandelijke beperking tegen aanlopen bij 

verkiezingen. Ook zij willen graag hun stem laten horen bij verkiezingen, maar dit is 

om verschillende redenen niet altijd goed mogelijk. Het wijzigingsvoorstel van de 

Kieswet ligt bij de Raad van State. Daarnaast loopt er het onderzoek naar een nieuw 

stembiljet. Wij waarderen dat zeer. 

De Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 komen echter te vroeg om al 

gebruik te kunnen maken van de wijzigingsvoorstellen van de Kieswet en het 

aangepaste stembiljet. Dat neemt niet weg dat wij graag zouden zien dat mensen met 

een verstandelijke beperking ook bij de komende verkiezingen hun stem kunnen laten 

horen. 

 

Voor de verkiezingen van 12 september 2012: Ondersteuning bij het stemmen 

De ondersteuning die mensen met een verstandelijke beperking in het stemhokje 

nodig hebben is vergelijkbaar met de ondersteuning van mensen met een lichamelijke 

beperking. Het enkele feit dat iemand niet kan lezen of schrijven kan als een 

lichamelijke beperking worden gezien en dus zou een dergelijk iemand nu al legitiem 

hulp bij het stemmen behoren te krijgen. Deze hulp moet gericht zijn op 

ondersteuning bij het invullen van het stembiljet. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er inhoudelijke informatie wordt gegeven aan 

de kiezer. Dat laatste is een taak voor de thuissituatie, vertegenwoordiger of de 

instelling waar iemand verblijft. Het gaat óók niet om de vraag of de voorzitter van het 

stembureau kan beoordelen of iemand in staat is zijn wil te bepalen. Zodra iemand 

kan aangeven waarop hij wil stemmen is hij immers in staat om zijn wil te bepalen. De 

enige reden tot ondersteuning is het feit dat iemand niet kan lezen of schrijven.  

De instructie aan stembureaus zou hierop moeten worden aangepast. 
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Wijzigingsvoorstel Kieswet 

In het wijzigingsvoorstel van de Kieswet heeft u de meest urgente aanpassingen in de 

inrichting van het verkiezingsproces doorgevoerd. Wij willen graag, t.z.t naar 

aanleiding van het wijzigingsvoorstel met u van gedachten wisselen over de 

problemen die mensen met een verstandelijke beperking ervaren bij verkiezingen.  

 

Eenvoudiger stembiljet 

U verwacht dat het onderzoek naar een nieuw stembiljet rond de zomer wordt 

afgerond. wij waarderen die vernieuwing, daar het huidige stembiljet onoverzichtelijk 

is en voor veel mensen, ook zonder verstandelijke beperking, onduidelijk. Het zou veel 

aan duidelijkheid winnen als de logo’s van de verschillende politieke partijen bij de 

namen van de verschillende politieke partijen zou worden vermeld. Nog mooier en 

duidelijker zou het zijn als van de kandidaten behalve de naam ook een foto zou 

worden vermeld. Dat dit mogelijk is, moge blijken uit voorbeelden uit het buitenland, 

zoals Ierland. Graag overleggen we met u naar aanleiding van de uitkomsten van het 

onderzoek. 

 

Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting van bovenstaande.  

 

Wij hopen op een positieve reactie voor de verkiezingen van 12 september en op een 

vruchtbaar overleg n.a.v. de aanpassing van de kieswet zodat op lange termijn 

mensen met een verstandelijke beperking hun stem kunnen laten horen. 

 

Deze brief is mede verzonden aan mevrouw mr. J.W.E. Spies, minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Mevrouw L. den Dulk,  

Directeur stichting Raad op Maat 

 

Namens: 

De heer W. Westveer, directeur LFB 

De heer H. Schirmbeck, directeur VGN 

De heer W. Drooger, directeur Platform VG 

 

 

 


