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Geaehte heer Gonggrijp,

Zoals u bekend heb ik ermee ingestemd dat Nedap in het kader van de

bezwaarproeedure tegen het besluit van de staatsseeretaris van 17 oktober 2007

tot intrekking van de goedkeuringsbesluiten van aile Nedap stemmaehines, een

sehaderapport zou indienen. Ik heb dit sehaderapport inmiddels ontvangen. Op

verzoek van Nedap is toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 7:4, zesde

lid, Awb. In de versie van het sehaderapport dat aan u als belanghebbende wordt

toegezonden, zijn aile aantallen en bedragen onleesbaar gemaakt. Ik verwijs

hierbij naar artikel 10, eerste lid onder e, van de Wob, op grond waarvan het

verstrekken van bedrijfsgegevens, die vertrouwelijk aan de overheid zijn

meegedeeld, aehterwege kan blijven.

Tevens wil ik u bij deze in de gelegenheid stellen te reageren op dit
sehaderapport. Ik wil u verzoeken mij zo snel mogelijk, doeh uiterlijk 1 april 2008,

een reaetie op dit rapport, zo u daar behoefte aan hebt, te doen toekomen. Na

ontvangst van uw eventuele reaetie zal ik besluiten of het noodzakelijk is een

nieuwe hoorzitting te plannen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,
DE DIRECTEUR AGENTSCHAP BASISADMINISTRATIE

PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN,

ee. St bbe (t.a.v. dhr. Koeman, Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam)
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Schaderapport Nedap Election Systems

Zoals aangegeven tijdens de op 20 december 2007 gehouden hoorzitting ondervindt Nedap schade (bij

handhaving) van het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de

goedkeuringsbes~uiten van stemmachines te laten vervallen.

Deze schade bestaat onder andere uit de elementen uit onderstaande opsomming waarbij wij het

voorbehoud willen maken dat deze zich niet beperkt tot het genoemde aangezien de gevolgen van het

handelen van de Staatssecretaris voor met name de buitenlandse markten waarschijnlijk pas over enkele

maanden duidelijk zullen worden. Daarnaast zal in de komende maanden duidelijk worden of het advies van

de Commissie Korthals Altes definitief wordt opgevolgd, zodat er al dan niet een toekomstige markt voor

verkiezingssystemen in Nederland zal ontstaan.

Nederland

Audio ondersteuning:

In de Legal, Operational and Technical Standards for e-voting Recommendation Rec(2004)11 and

explanatory memorandum van de Raad van Europa, dat mede is ondertekend door de Nederlandse

overheid, is vastgelegd dat kiezers met een handicap in de gelegenheid gesteld moeten worden zelfstandig

hun stem uit te brengen: "E-voting systems shall be designed, as far as it is practicable, to maximise the

opportunities that such systems can provide for persons with disabilities." (BIZ. 9, Legal standards, punt 3)

Dit document heeft overigens ook als referentiedocument gediend bij het opstellen van de aanbevelingen

van de cie. Korthals Altes.

Nedap is in 2004 begonnen met de ontwikkeling van een stemmachine met audio ondersteuning, de

zogenaamde Visual Impaired Device (VID) waarvoor tevens een oetraoi is aangevraagd.

De door Nedap aangeboden stemmachine met audio ondersteuning geeft de overheid de mogelijkheid om

aan de in de Raad van Europa overeengekomen eis voor toegankelijkheid voor kiezers met een visuele- of

leesbeperking te voldoen.

De Minister heeft in zijn brief van 16 november 2005 er duidelijk op gewezen dat hij dit als een

verantwoordelijkheid van de gemeenten ziet (zie bijlage 1).

De inzet van een dergelijke aUdio ondersteuning wordt ook geadviseerd door de Kiesraad in haar advies

aan de Minister van juni 2006 (zie bijlage 2).

Door de betrokken belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking wordt aanbevolen

dergelijke systemen op toegankelijke stembureaus binnen iedere gemeente in te zetten.

Voorts heeft de Kiesraad op 22 januari 2008 in haar 'Advies inzake Bijstandverlening in het stemlokaal' nog

eens het belang van de audio ondersteuning benadrukt voor kiezers met een (technische) leesbeperking en

gebrekkige taalbeheersing. In haar advies stelt de Kiesraad:

"b. Bijstandverlening vanwege analfabetisme of het niet voldoende beheersen van de Nederlandse

taa/

..... De Kiesraad aaht met name voor deze groep kiezers het gevaar van ongewenste bernv/oeding van de

wi/ in het stem/okaal re(jel aanwezig; niet te contro/eren valt wat er zich precies in het stemhokje afspeelt

indien een kiezer bij het uitbrengen van zijn stem wordt bijgestaan , De Kiesraad ondersteunt het
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standpunt van het kabinet om, overeenkomstig een eerder advies van de Kiesraad1
, in de nieuwe wetgeving

te rege/en dat gemeenten verplicht zijn om (gespreid over de gemeente) stem/oka/en aan te wijzen die

toeganke/ijk zijn voor kiezers met een beperking. /n dat kader kan gedacht worden aan een audiomachine."

(zie bijlage 3).

NB de Nedap VID kan meertalig worden uitgevoerd.

Een en ander heeft in 2006 geresulteerd in de inzet van de eerste stemmachines die deze audio

ondersteuning baden. In maart 2006 hebben 11 gemeenten een dergelijke stemmachine ingezet, en in

november 2006 24 gemeenten. De animo vanuit de gemeenten om dit door de overheid vastgestelde beleid

uit te voerenwas groot, mede door het invoeren van het stemmen op een willekeurig stembureau (SWS).

Bij handhaving van het bestreden besluit zullen ten minste••••7machines met deze voorziening niet

worden afgezet waardoor een schade ontstaat van

Draadloze netwerkverbinding

Een andere eis uit de door de Nederlandse overheid mede ondertekende document Recommendation

Rec(2004)11 van de Raad van Europa wordt op biz. 7 genoemd;

"-delivering voting results reliable and more quickly;

Om tegemoet te komen aan deze eis heeft Nedap in 2005 de ERTU (Electronic Results Transmitting Unit)

ontwikkeld. Deze unit, die los staat van de stemmachine, maakt het mogelijk am de verkiezingsresultaten

via een beveiligde draadloze netwerkverbinding over te zenden naar een centraal resultaat

verwerkingssysteem in het gemeentehuis.

De bedoelde introductie tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van november 2006 is op verzoek van BZK

en de Kiesraad uitgesteld. Daar wij tot 17 oktober 2007 geen aanwijzingen hadden dat het beleid rond het

gebruik van de stemmachines zou worden gewijzigd, hebben wij dit verzoek destijds zander verder

voorbehoud gehonoreerd. Dit ondanks het feit dat bij een presentatie op het NWB congres bleek dat bij een

marktintroductie in 2006 er door een zeer groot aantal gemeenten besteld zou worden voor 2007.

Het honoreren van het verzoek heeft er toe geleid dat pas bij de verkiezing van de leden van de Provinciale

Staten 2007 een experiment heeft kunnen plaatsvinden in een 2-tal gemeenten. Het succes van deze pilot

heeft het door vele gemeenten in eerder stadium getoonde interesse verder bestendigd hetgeen resulteerde

in diverse aanvragen.

Bij handhaving van het bestreden besluit zal het niet mogelijk zijn dit product verder te vermarkten

waardoor, bij een conservatieve inschatting, ten minste 4000 eenheden niet kunnen worden afgezet en een

schade ontstaat van

) Zie het advies van de Kiesraad inzake inzet van voor gehandicapten aangepaste voorzieningen in stem/oka/en van 31
ju/i 2006 (zie bijlage 2)
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Onderhoudscontracten

Voor het onderhoud van stemmachines is door 234 gemeenten een overeenkomst met een looptijd van 10

jaar of een aanvullende verlenging van 5 jaar afgesloten. Een onderdeel van deze contracten is het ter

beschikking stellen van reserve stemmachines. Hiervoor hebben wij astemmachines op voorraad.

In deze overeenkomsten is het intrekken van goedkeuringen van de Nedap-stemmachines door de

Staatssecretaris niet als ontbindende voorwaarde opgenomen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat

partijen gehouden zullen worden aan het nakomen van deze overeenkomsten.

Bij handhaving van het besluit en in de situatie dat gemeenten toch van mening zijn geen gevolg te hoeven

geven aan hun contractuele verplichtingen om reden van het intrekkingsbesluit van 17 oktober 2007

ontstaat voor ons een schade van

Verhuur stemmachines

Tijdens landelijke en gemeentelijke verkiezingen en referenda worden stemmachines verhuurd aan

gemeenten (voorbeeld: verhuur van stemmachines voor • 3 IS : I J

••••••••••1). Hiervoor hebben wij een voorraad van .(verhuur)stemmachines

beschikbaar. Bij handhaving van het bestreden besluit zal het niet mogelijk zijn deze dienstverlening verder

te vermarkten waardoor een schade ontstaat van

Verkoop stemmachines

Nieuwe klanten:

Van de 443 Nederlandse gemeenten wordt er in 7 gemeenten handmatig gestemd en wordt in 35

gemeenten gestemd met het systeem van de firma SDU. De goedkeuring van dit systeem is in 2006

opgeschort waardoor 11 gemeenten tijdens de laatste 2 verkiezingen gebruik hebben gemaakt van de

Nedap-stemmachines. Een voorzichtige inschatting van het aantal van deze gemeenten dat over zou gaan

op een Nedap stemmachine vertegenwoordigt een waarde van

Extra machines:

In verband met de groei van diverse gemeenten worden ieder verkiezingsjaar extra stemmachines

aangeschaft. Dit vertegenwoordigt een waarde van ten minste

Vervangingsmarkt:

De ES3A stemmachine is am technische reden afgekeurd en mag niet meer ingezet worden bij

verkiezingen. Deze stemmachines, • stuks, zouden dan ook voor 2009 vervangen moeten worden.

Dit vertegenwoordigt een waarde van
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Stemmachines die in de periode van 1993 tot 1998 zijn geleverd zijn door gemeenten bedrijfseconomisch

afgeschreven en zouden binnen afzienbare tijd vervangen worden. Mede hiervoor is het type ESN1

ontwikkeld als opvolger van de hUidige ES3 stemmachine. Hoewel niet exact is aan te geven om welke

aantallen hier gaat, mag aangenomen worden dat de aantallen voor de jaren 2007, 2008 en 2009 zullen

uitkomen op I I stuks.

Dit vertegenwoordigt een waarde van

Bij handhaving van het bestreden besluit ontstaat, voorwat betreft de verkoop van stemmachines, een

schade van

Suitenland
'Wf.,."l m.ih. -t.8.0'lo.80f>

m~. ~ 15". D'O. ror;

Door het bestreden besluit wordt het Nedap uiterst moeilijk gemaakt haar product te exporteren. Het besluit

wordt in de diverse buitenlandse markten uitgelegd als signaal dat de Nedap-stemmachines ondeugdelijk

zouden zijn. Het is immers de eigen overheid die de producten voor de thuismarkt diskwalificeert en

daarmee ook voor de buitenlandse markten. De gevolgen hiervan zullen pas over enkele maanden duidelijk

worden en wij houden ons dan ook het recht voor hier, indien nodig, op terug te komen.

Afgezien van bovenstaand heeft de handelswijze van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties de in jaren opgebouwde goede reputatie van Nedap als betrouwbare partner voor haar

relaties grate schade toegebracht.

4 van 4 2/20/2008



LU/ULILUU8 Ib:L~ :0l-LU-!J4bU flU STIEBE N'v' PAG. 137/38

D~h,m

16 nO\l~I11b¢r ?OOG

On$ k"nmerk
2005-0000278479

Federatle Slechtzienden~ en blindenbeiang
t.a.v. mw. W.J. Speijkers
Postbus 2062
3500 GB Utrecht

Ondorworp

Toegankelijk stemmen voor slechtzlenden

Geachte mevrol.lw Speijkers,

Met belangstelling las Ik 1IW brief van 20-10u 2005, waarin u namens de Federatie
Slechtzienden- en biindenbelang aandacht vraagt voor de toegankelijkheid van
stemapparatuur voor slechtzienden en blinden.

In het biJzonder wijsl U ophet feit dOlt inmiddels stemapparatuur is ontwikkeld die
mensen met €len visuele beperking zelfstandlg kunnen gebruiksn. Verder vraagt
u mij om voor ni8uWe stemapparatuur de els te stellen, dat deze z:elfstandig
gebruikt kan worden door mensen met €len visuele beperking. Ten sloUe ver;z:oekt
u mij de cerlificering van de nleuwe apparatuur Ie bekostlgen.

De problematiek die u onder mijn aandacht brengt, Is voar mij niat nieuw. Mij is
bekend dat een fabrikant van stemmachines vaornemens is een voor visueel
gehandicapten geschikte machine voor goedkeuring san te bieden. Naar het zich
laat aanzlen zal de goedkeuring van deze machine op grand van de huidige
regelgeving mogelijk zijn. Aan certiflcerlng van een stemmachine geschlkt voor
visueel gehandicapten ziJn voor zover nw valt na te gaan 98en extra I<osten
verbonden. De kosten van hat certificeringsproces dlenen dsarom naar mijn
oordeel zoals gebruikeljJk voar rekening van de fsbrikant te komen.

Tevens verzoekt u mij in regelgeving vast te legg8n dat aile nieuwe
stemapparatuur geschikt moet zijn voar gebruik door vlsueef gehandic21plr;;n, Ik
ben vooralsnog van mening dat een dergelijk eis te ver gaat. Ik wi! op dit punt
geen verpllchtlngen oplegg€n. H1:i:fis.d$ verahtwbbrdelijkheld van gehleenten b1j:'
de3a~sGh~f\(ah nieuwe machines rekenlngte holJden met CJe behoeften van';
vr~tf~$r~'~h8ridi6apte kiet.ers'. ~.e addltlonele kosten verbonden aan dergeliJke
machines zijn voar zover nu valt te beoordelen gering. 80vendien is vooralsnog
slechts een st0mmechlnefabrikant bezig met de on1.wikkeling van dergelijke
apparatuur en 21cht ik het onwenselijk, zeker gszil3n de huidige markt voar

OndordnnJ

CS

Inllchtlnq@
mr. d"'. D.c.J, von Prior
T 070 4?o68974
F 070429763-1
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On~ kMmork
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stemmachines in Nederland, die een sterk rrionopoliekarakter heeft, op een
dergelijke wijze In te grijpen.

S:6vendien zle Ik. v6dr gemeenten mogelijkheden om in het kader van het'
st~miiiSii Ih e'en willE\Kei:lr)~n!i'f€!l1'\b(Jri;iM, dOlt naarhet zich leat aanzfen in 2007'
I;;H:I'delijk kanworden ingevoerd, een aantal stembureaus zodariig in Ie richten det
dez~ ri1aXirn:::lan~Q'§:Hkt!fiJk"~iJhVMfi;jljhah'dicap~i'lt'i!p0Ioeganke[ljkheid v~n het
stemproces is immers niet aileen €len zaak van toegankelijke stemmachines, Via
goede voorllchting kan de gemeente deze mogelljkheden onder de aandacht van
aile kiez;ers brengen. Zelf zal ik er bij gemeenten op aandrlngen dat zij op dit punt
een extra inspannfng v€lrrichten.

Tot slot wit ik u vrlendelijk bedanken voor uw brief en de verwachting ultspreken
d<ilt de hierboven:aangegeven ontwlkkelingen zullen leiden tot de gewenste
verhoogde brUlkbaarheid van de stemapparaluur.

DE MINISTER VOOR BESTUURLlJKE VERNI~UWING EN
KONINKRIJKSRELATIES,
voar de:z:e,
DE DIRECTEUR CONST1TUTfONELE ZAf(EN EN WETGEVING,

H, P, Heida

OndQrdlKJl

CB

Bind
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Mfnl~r.rl~ von f.llnne"I~t1d~o Z~knn r.M KoninkrijkttoJr\.lil;u;
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De minister voo(8eatuljrIlJk!'l Vemleuwlng ,en
Konlrikr,lJksrala~le$

POstbU820011

25,00 ~A Den HaElg

Oncl~11Ncrp

,Spontaan acMe,s ir:lzake lnzet va,n voot
gehanclloaplen EUtr1gepasfO voorzleningen in
st0mlokalen

D8 K1esraadheeft l!l'l.ar aanlelding Van cia afgslopen gen'loonteraad9V0rl(]ezlntien
besloten u epontaan ,ad\lies uitte brengeri OVfJY delnz01 van voqr gehandicapten
aungepas!e'voorz!flol101glBnln ,stemlokalen.

De toogankelljkheld vanslembumaus v,oor gelw.nd!oap:ten Is ,IGJd@rG verkJezlng
weer eon ,punt van aandacRt, PIt bIlJk\,blJvootbe&ld 'ultde oproElp die ,Mil afil.ntal
beJangengroeper1ngM vang\'lnand/capleh otilangs heeft ,gOOaan ,e,af.1 aile
gsmG!'ll)tenom voor ,de In 2007 geplan.d~ verk1folZlngon in over1eg met ,de
bglMgenorganlsatlG$ eenzodanlge structurale ,a/tuatls tot sl<lnd t8 brtmgen dal
ledereen zelfstandlg ,kan stammen ;(7.I~ blHage 1),I

Ge'lukKlg srean de 'on'twlk~Eilingeh ,op :dit.gebJ~d ,nlst stll, ,81J de afgelop8o
gemeenteraadsverklezlngen op 7 maar! jJ. Wf\snet voorhe.! ,eerst vObr 'liauee!
gehandlc"ptei:l,mQgeIlJk;6m t~ stemml'lt:l met behulp van een sangept1st
stGmmaohlne. Elf gemeeritenhebben bij Gleze verKlezlngbesloten II) Gall van hun
stembureal1seen sangepastestemmaohlfl8lnle Z0tten.? Na,de verklezlngjeB
h8eft de K18sr;"lEld ,080 Elva'luatlElr<=\ppon ofYIVangeh ,dat,is gem8.Elkt In optlracht'Vlln
de F€lderalie Slechtzienden- ,eh ;EiJinder.lb~l(1ng ow,w hat 98Prulken de wMrxlerJn~

vall daze voorzJGnin.g.~Ult'h0t,onderze:ek (ile btjlage 2) ,bIlJkt'dfil.t'tlet aang8past8

stammen door ~e respondenten'in hoge mate wordt gfJWaarcJ0srd. H,GIB8J'1 blljkt
ookulthet onderzook dl1.thet asotal vlsuBGl,gehandlcapte kle,zem dm gebruik
rnaakt8 van de ffiog!iJIIJkhGJdbl3perkt was.Onv.oldoend~ VQo,llchtlng wbrsit 11] ,hi'll
rappol1 'als moge1lJker\'laen hlervoor aangedragen. Odk bet felt d8;\ klezers It! yler
Van deaH gameenten nlet 1-omaar :In leder slembtirIB8u modhten stemmen, maar

1,Oprosp Vgn Ovar1eg lIcn';l!,1!llljk G<lh!lndlcgpi~n.Arn!l1~IIBncl,(bLGA),Chronl~oh zlekBn Gn '

Qshandlcap18M'lJ'ld (CG~RMd), ,f'spSl'8t1e vsn OWdervenmlglngen (MiO) en dq:L:>ndo/IJk!,~l)dor>\~IQ vah
~slangll11behBrtl~8rn 'Onderllng Bterk' (LFB OS), 7rrmart:20,06

DD voioondo gllmoon\on hebben gSbrulk'Q0m~ok1 var;; <Jon ::ll\nggp~at8 ~ternm8bnlne: Apeldoom,
AmhMl, DDng~n"E;\90ht>db,Erma/o) ,Gwnlng~n, Ronkuh1, VOh1'a.y, WaGt Maae on WaeJ, Zqet,armeer "n
Zll<:ills.
SH(i( eindmpport ,C:1ebKJlkarsonClertoel< Mng9pMta Gt9mnppmnluur,Jp~.o r,uOlo:D~\'l BY, maa.rt 2006,

.Inilchllnlll'n
MAvt, drS. P,J,YolJT1Q
r (b71l) ~26 7,104

F ,(070)4~ €Mag

OwXonmol'1<

6CJzbskllarQS
HerenomoN 2;
28j 1'E<'! Pen H.AQ
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eem! zelf Ben kle<:erspas rnoestan aaf\vr.qgen 'S ala mogelljke ,drBrnpel 'In het
rapport genoGmd.

'D.eKle.s·taad Jsvan 'oorrleel da! fOElg8r1keJiMlelp Van .de v.erkleztngst'l, ,ook voar
,ga:handiPlOlplen,8.8ngrooj good [s, ~,!31etoph9t,g~g:aV~tr:tl~rN$d~r1ahd etin groof
fl8.l!tB}.yJ$i!1eel(g~hnn~~tM;k6'nl;-tJ;bh'rdi'l"K]l;\JjfttadhElt \\IaarSch~nlBk oat blJi
g~~d$~'V,,;tOt.tr~t\tll1f1:,ov~r oondergelilke facHl1eft\ rUirn .gflbNlk "ou wdrdM Cletrlaa!B;
val'1 'd'iif<iii !i~hci~\$~~t\111feffi'rtlMhin(j;'~

Uw \(oorn~men om ,hel sj@mmen In san Wllte1<elllig .stGmlokaa'1 alslandellJkEl'
Voor7;lt;lnlng ·.In 'Ie voeran, bledt naEjr he'toorde.el V):\O d.e Klesraad .@sn gaschlkte
gelegeriheld 'om .d@BBngepaBte .8.lemmachln0,onder .de aandachl.tbbreng@t'!'Gf\
·om maatregEilen te n.em\'Jn die di;llmel van,qergsllJk8 stl':lmmadhlnes vergrot0n.
Hel Is '(jan namellJk rnogellJl<voor Bell g9moenta omine~n SlstnlokaaIKpj'e:er:\O
santal ;;stemtokalen)oXtta')JoorZlert1n~er\' t~itrllrri'ih' t:i1~'hG't 'stBmpJ.OCI:3S 1I8ordeze
grOEij)\tneh8Iiln:aanzfenlllk t(\~gankeHJkGr rri91i~! Ala klez(3rs 1n 'fedflr will «ikeLJrig

stemlol{aalblt'lnfltl de g'ememilte filen stem lcunh9t'1 ullbrengen"zou Mn
slernloke.al met ,aan.Qapaste voorz]enlngen voor vlsueel gehandloapten In
be.i;llns01 Yoldoro!'nde ;:-Ijn, ,DII betekent'daldO'koste.n van sen derlJellJke
voorilQnlrrg j)(;!perkIBr ultvallen en reallsatle I'ltvart blnnen bere.1k 2:0U kbtniln,

Eehsietnlpkaalu1tgerust met 'VDor vlslJee.l ~gel)a.n'dlpapteh st~J!1macl:tln81 2:0.U',
d§!irtiaaSt oaK vo?~and(Jrsg'roepen ~ehandlcaplen gXtra toaga'rik~jljk kunnSh
'WO~ert fi~mtt~kf,:blX?9bdEi~j'~'~~bh~~Sn1hg,ta:h9i.t~~n m~1 qreftlpGi) ....
'ov:e'f'8fj)g~8rSl d09r~~ngsmaleri en ma~6e.uvre.~rTuITntA voar ,rolstoergebrulkersof
eeh',M~itib;urea~llkl In :hetst8mlokf:l81i~ benoeme,h .dl.e.o.ok 9<3barGt1laal kent.';
Vanzolispmkend :z:owden dElze voorzlenlng<Jn ,bove.nop de readl) besta,ande
voorzienlngen voor.gehB.J1ctlc9,pten dlenen 1e worden ,g8.r&a'lIs@erd en dienl)n de
voorlichHn!;J te worden verml;llddat gehandlcapten oak vanzelfsprgkend ,In een
and.BrB wlll!;ikeurig ,stemlokaal aan de 'vf!lrkll;)~ngen kunnen deelnemen,"

De KJe.sraad vBrzoekt.u me.thet DOg op de e.ankomende verkl0<:lngen voor
Provinclale Staten \3n Tw\?ede Ki1mer'aandac,ht t9 vrggen blJ gemestnlen, de
Verenlglng van N0d8r.I~ndse Gerneenten (VNG) 0n'd0 N.ederlandse Verenlglng
Van BUffjgrza'ken ~NWB) voor .de Inzet Van .aangepa8te .stemmachin&9 en andem
\/.oorzleningen voorgehandlC<\plen. 'Gg:m~~Ii~h zbud~n 13.'3ngbSpi;Joid Iwnnel'! ::.1
'Worden om overts gaan tot de asnschafvan !;leO MngepaBle;Slemrnachlnfj f;l1J

~ ·De:g~apil:Jllnde!,. e,n,8)eclJt;cl~nd?n !n N~dQ(l8'1d'beiJ1m11 VO)fJenB de'F.atJ0mUa SI"crrtzlendet:!· ,en ','
BJ1ndebo§ll!nlJ'oltl~5RJP(j;"tmBH!l~tN11/)'M1JJ<)(lfit'(:i'I~r1i:l~I)~'9~'I1HI;l'\iel.Yi!1iJdtilidQ~obrTl8IJtiln~NieI1ct, '
1~();,Q~!~iT,"~'(8IilillCi nl(!6ht:t!ontli:\1 ztj I~ hot dagel0kB lavon blaroah\:I~Gtvon hobMn eh.20,boo menB8~'
dIEi"l;ilihd >0n, :'1
! uri'~r1i1{~1 J 4I1d'2 Vi:\lJ de .l<leslVet VI08~ Eil.voort d~\ bU\1l(Jmoo~er Gn'.\M~lhOi:JdBrn.er:rorg \Iocr di8Mn fll
d!11gon, .dlll ;.oveel mogell/k Blemlokul.M zotl~nllJiJJn lJol~(len,en,Jng9(lchj dBl 'IJ g89dlJlk\ >iin v.oor kli:J~8rn
met Ilohnmolilko gebrekM t08genkBIlJk riJn.

Ondordnnl

KI8arnBd
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,Z~l1d8nQIM'8agdk!:Jhneo worden ,extra. voorjlchtll:1g ~9 seven over deze'
rit~El'ltjRheid,'

I!en ,andere tnogelljkheld,zol1 zljn ,om de flU bema,aru'Je regsls v,oor de
toegsnkeOjkheid van stemlcikalen aao te VUlIen. In ,dgK10swet Is '£\1 g~regeld dat
burgem€Je~er en W8j'houders dl;) plloJll 'hebben :<!org Ie dragen de! zGlv8el mogeliJk
stemlokalei120danig :tfjngGJl0gen en Intl8r1chtdflt z)J geschlkt ziJn '11001' klezem
met IIphamelijke :hrmd(caps. lJ;zoukurihenoVGlIWegenl)li3r:aanto8 te voegan ,dat
1t1'!Gdert'l, g0mG0t1t~wnmlr;)sts MnJ'litemfoKat'i1 tngerlcht dlehtte wbrden rrlBt:
spsbii;1I&'VtJ<:jfZl(;ihlft@13hV6Cit'gehMdl6apte kieZM$ waarohder e,en vDPrvlaueef
g6!'1~f,j1f11t{lT51{:\t:l aMtiap~$fe ~tt.imlliS:6hr~.i').

Een ·afschrlft·va.n deze :brlet Is aande VN,G, de NW8 en aan Ben ,aantal
belang8ngr,08perlng~(.l vaorblInden ;en sl,echtzlend,en gezpnden.

Hpogachtend,

'Ono~rtIl"iI

I<lBImlBd

·IJI~,)i=
J. :$chJpp,er-Sp~nnlnga,
.s8crfltarls-dIr8ct.~h\,r
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OPROE,P AAN GEME'E'NTEN

Pattljellr
overleg llchame1!jk Gehandlcap'ten AmSt:€illand (OLGA),
C:.hronls~ zjeken t;!11 GehMdicaptenraad (CG~Ra:ad)

federatTe vanbuderverelJ!glngen (FVO)
Landelljke Federati~ van Belangenb.ehartige~'Onderling Sterk'(.LFB OS)

roepen ,aile .gemeenten in Nederland op om
o voorde volgende verf<lezlMen Tn 2007 In overieg met de (Jokale)

be'langenorganlsatres ·een 5~ru~rele ,oplossrng te realis,eren
waa~door fedEm~en zelfstlndlgkan stemmen '

o het gaat 9a-n onder andere om
,. dat,de stembureau.? gned berelkbaar en toegankelljk zljn
• dat Jedsreen ,(oQk meosen ,met Zintl:Jlgelilke beperfdngen of

problemen met I!=lZ/iln) gebrulk kanmaken van
stemapparahlUf

01 dal:; er een julsJ,1e omgang Is met rnensen met handicap
II dat mensen o/let versl:andslijke beperklngeh a~slstentle.

mogel1 krli~¢n inl:1et stemhokjel hfervOlJr een a21npasslng
vari de kleswet bepl~lten,

'0 en elk~ Neder:lander dl~ kiesgeredltlgd ,15 beschlkt over dlt
fundamentl;iie gtondrecht

De Taskforce Hi.:mdlcap en Sam~n\evlngondersteunt dez~ oproep.

Namens aile partijen aangeboden aan de btlrgemeester van Ulthootn,
mevrou Gn;le <llhsdag 7 maart 2006,
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Gebruikersonderzoek
aangepaste stemapparatuur

Eindrapport

HQuten, maart 2006

,drs..l.M. Redeker
drs. 'D.G. Kooij

drs•.M.Evan .cl~11 Berg

lp~ t~1) DAtu uY kfJl1fJ?~u VDOr mr;/;;ql MfotdtandaT7.00k
Sl1\f1ow{rl1ol011 8-"1,1 O,IPo,tblJ, 100" ?~RO CA Ho.u''oJl"c101OOi\! j))O,~3'0330. r,., 'OlO~3~0139.

n.,O": qnE 'Snnklorn no., 69.9n.6.1 .1U9. ~~.K.v.K. i)Jn)ch~ )DO,M4S0. BTW·nummor. NL 0001.3MB9.n.Ol.
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1.1.

IN!£IDING

Aanleiding

::, Ilbbt:. NV t-'AG. Ib!3f3

Bij ,d~ gemeenter<1adl:ler,kiezinget1 afge!open ,7 rn~art 2006 was !:ll,~t Ii) elf ,getneenter,t ,in
Nederland voor visueel Behandicapten mogelijk'9tn ,gebruik te makel1 van een aangep<\st
stemapparaat. Door a,udio ondersteunll1g en '!nstwctle Y,I<1 ,een ;koptelefoon en met be.hulp
"an knoppen met, tacl'ld~ herkcnn'lng was h,eto,dk voor ,hen mogelijk om ze.lfstandtg te
stemmen. Op dit aangepa5te ,sl'em:apparaat kon 7.0we'j ,gewbOna1::; ai'lngepast gestemd
worden. Vom aangepast stemmen di<!lllcle ,bet <lppara;:(t, v.oo~afgaancl 8pn het '5t~mmen,

speciaal in'te worden gesteld.

D,e volgende gemeenteri) hebbr:l)1 gebruik gemaakt Van een specialestemmachine:
Apeldoorn, Amhern, Dongen, Enschede,'Ermelo, ,Groningen, ,Renkuffi, VenraY,West Maas
en W,mf, Zoetermeer ,en Zwo1l.e.ln ,d!<7.e gelTl~[1ten was fn 00n s!:gITjbure<1u een
aangepastapparaiJ,t geplaatst (011'1 waren burgers vtij in de 'keuze 'van ,h~t slembureau 'waijr
xli hvn stem uit, WIlden brengen of 7,e kn,ndcm .een llezNspas ag[1vragen waarrnM ze bi'j
iecler steri:ibure<lu in degemeente hun ,stem konden u1tbrengen,

Doel

H0tstemmen via cen aangepaste stemmachine WaS bi) de afgelopfln
:semeenteraadsverkiezingen voo.r het eerst moselijk. De Federatie Slechtzienden- ,en
Bl:indenbelang IS rian oak erg ge'{nt~resseerd in de matl?! ,en de wijze~arop v;m deze
nieUwe :mogelijkheid ge'bruik w.ordt gemaakt. De r.ederatre Sledrtzienden- en
BnnderJb~lang ,:heeft Jpso facto, bure.au vbor beieidsonQerlo(Jk,g~vraagd om cen
,quicKscan te doen,naa, het gebruik en r:l~ wa,aroerfrJg van ,cle?:e,yoClrlien'ing.

Het doel ,\I3n het onderzoek i~ clr.ieJedig. Via gebrWikerservaringen zal in eerste '.irJstal'1tie
de werkwl]ze en het bedlen')ngsgemak van het apparaat .in kaart worder) gebracht.
V0fvolgens word! gckeken na<\F de 'Inl'armatievoorz.iening emtf0nt :he! ,appilra8t en de
verkiezirmBn en tot ~Idt zal .het belang varJ het aangepaste stemapparaat ill 'kaart worden
gebracht.

.leeswijzer

.in het vciJgende haofdstuk wordt e.en beschrijving gegeven van de methode van
ond0rzoek, In hoofdstuk 3 wmden de rcswltdtefl :beschreven, Hoofdstu'k 4 bev'll tens/atte
een weergctve van de belangrijkste resultaten.

2
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2.1.

METHODE

Inlriiding

~1.Ljjjjc. J'iV

i1Jsofacto
t':;od"al beleldsonderzoek

1 / / .ji:J

Het o.nderzoek be.,~t.al.lt ult tw.ee onderdeletl. Zo ,is aar;! aile elf ge.mcenten waar ,gebru'ik
gemaakt koo worden 'Ian een .1langefJaSt ,stem<lPP'3railt VElor visuee! geha,ndicap~n,

gewal.lgd om bij te hCllJden hoeveel mensen 8r daadwerkelijk vanhet 'apparaat gebr:ulk
maakten. Daarnaast zljnin dtie gemeent:en, te weten Apeldoort1, Enschede en Ermelo,
exlt-Inl:ervlews rnetgebruikers van de apparatlJur gehouden. Op dezedrk'stemlocatles i.s
\evenS de opinle Viln het ~tembureau'personeel.if) kaa,J't: gebradrt.

MonHoting ,umta! gebruikeJ;s

In .alleglf gemeenten met :een aangep;lst 'stemClpp"lPat ·js bijgehouden .hoeveel mens.en
daaclwerkelijk gebru1k hebben gema"kl \ian het apparaat. In oncier:!itaal1de tabel is het
aantal gebruikers per gemeente WeBrgegeven.

Aantal,g",br.uik0rs aangepast ,fuma.pparaat per gelTJ~~nte

.~,

'In tOlaal hebben 65 lnen5en Run 'stem uitgebt:acht met behu'!p van ,het aangepil,st
.5lernappara<l1,. In eel') aantal gemeenten .is .voor<,lfgaand aan de verkiezingsdag gericht
infa~atie onder de .vlsueel gehandicapten w;>rgpr:eid en ~as erdus een indiC3tie van her
potentiele aantalstemme(1.i met een V.iSU81r,> beperkfng. Voor ,de andere gern~t:'nten geldt
d;\l er van tevoren geendui.ddijke ver'vv8chilng wag overhoeveel mensen precje.,<; V;Jn het
aal1gepaste .apparaat gebruik zouden rnaken. De meest1;l gemeentenhehben uiteindelfjk
8angogevenclat ze to,eh een groter.e opkoms.t 'hadden ve~acht van menSen die gobruik
wilden maken v;m het aangepaste.stemgpparaat.

In ,de gemeenten AmhElm, Dongen, West Maas ,en Waa! en Zoetermeer :Is uiteinclelijk
geeQ gebruik gemaakt van h@t, 1l3ngepaste 6temapp'1raat. Er zijn )Hel vlsueel gehandlcapten
geweest om te stemmeD, m8ar zij hebben Q1<ct 'behulp van een rnedewerker van het

3
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steir.lbureau, een fu.mllielid .of een begele.ider nun stem uitgebracht via de ge'W,on~

stR;mnklchlne. fen mogelijke v0rklarir.Jg hlervoor xov kunnen 7-i}n ,d8t kietersin deze
gerneenten,met lcIi'b.a,ndering van ZoeterrneBr, van tevoren "':e1f een kiezerspa5 .aan
mo.esteh vragen om 'In 'ieder 5tembm,e~1iJ ,in d~ gemeente ;huT:\ sternuit te kurm,en brengen.
In ,de gemeenten Ermelo en Renkum is relatief "lwt me.em: .rsebr0lk ,gemaakt v::m het
aangepaste stemapparmt..18 Ermelo was het .11pparaat aaflwezlg in een stembure.au in de
nabijheld v.,n ,aile woon~ en werlo/oorzleninge.n van -Sonneh.e~rdt, cen kenrii~ en
diengtencentrurn voar slechtzienden en bllnden. In ,Renkum was het apparaat geplaa.l:iit op
een .Iocatle hi) Het .schild, een woonzorscentrum voor vis.t:Jeel gehal'1d\capte ouderen, te
Wolfbeze: 1n ,de.ze gemEl€nte1'l h'oef'dt1Jl d~ 'kiezers oak g~n kiBZel'SpSS aan te vragen am
in iederiitemb.\.Jreau Ie 'mo'gen stemmeD, maar waren ZB vrf] in hun 'keuzevoor ,h~t

stembureau.

2.3.

Yoo.r di;! ~xit-inte"",iews met geb'ruikBt'S van 'het aangopast ..stemappgra<\t .is e.en korte
vragenlijst oh,t:wikkeld. :In deze vragenlijst wordt ingeg~an op de wer'k\Yijze en ,de
bedien'ing vat:! 'het apparaat, op de lnfoffi1atievoor;z;ien:lng omtrel;lt het apparaat .en het
belang d~t gehecht wordt aan he! apparaat.

In de gerneenten Ape1dDom,~t1schede en trmelo zijn tel' ,plaatse exit·interviews
gehouden. Or:ndat de,opkoll,lM 'in ,de ,gemaento,Re,rrkumultelndelijk ook nag rel.atlef hOQg
hleek -te zijl1, is besloten om de mensen dl,e in deze geroeente gebwik hebbcmgemaakt
van 'het aangep~ststernap'paraat):le dag -r;m,de verkieii,ngen nag teleforiisch ,te intelYiewel'1.
In onderstaande tabel Is de respons per ger:nGente weer,gegeven.

"

Ap1'ldobrh

Enschcde
Ermc!o
~~llku!Jl

>\
7

20
15
4G

4

3
6
18
10

37
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3, RESVLTATEN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt.eBn beschrijvlng gegeven van de resultaten V::m de' in tomil'l 37 e~itn

in teiYIews. D@ voormi'amste reden dat menseli gebrulk .he'bben .eemaaklvilTI het
.(langepaste ,stemappar.<iat was orndat 7.;B blind of.s:lechtdend 'Zijn. Een ,aantal van hen was
daarnaast,slechthorend .or zatil1een rolstClel. Vet.dar bleek let; minderdan dehe\ft van de
r.Gsponc;ie.n.ten .man en iets meer dan .de helft waS vro.UW. pe leeftijd van d.B jbn85te
respondent wasZO Jaar en de .oudste .respondent Wl'lS 89 jaar. De 'gQlTliddelde leeftljd van
de -respondentell W(;S 60 jZ\ar.

Werkwijze en bedienlngvan hcl apparaat

Van ,de m,spondenten dil'!gebnJtk 'hebb.em gemaakt >1i1h het aangepa:;J:e stemapparaat tweft
Njna iweederde dlt zelfstandig gedaar:l en ,hee:ft iets rneer dan eerJderde ,hulp gehad "all
iemand van !let ·$~e!)'lbureau. PH is w.eergegev0n In ondersmande,t1gt,lur,

_.
mZCIIst::mdig .ll!I Met hlJ'lp van iemall'd Y~n .r.tcrnbureau_ ""=-....._----

I.ets meer dan de helft van de resPQndent(On bJeek v.an tevoren (thuis) een
gebruiksinstructie van he! apparaat doorgenomente hebben. O~ overige respondenten
haddel'1 geen gebrulk!;lnstrUefre ontvanzen. 'Bijna aile responden'ten ·blijken verder ophet
stem:bureau Cen g~bruiksinstru\":tie te :nebber1gehad. ,S\echts ,drie respondenlen geven a~n
dem n'iet te hebben gehad.

DrieJewart WJn de re;;pondel1ten vond 'dat l:Tct :;nel d\Jidel,ijk was hoe .het <lpparaat werkt'e_
De averige r,esponGeT:lte0 hadGen .i1ilts meer ma.elte rn.et hct appar8?t. Over de Judio
instn.lctie z;ijn de meeste'responderiten 'positjef. Dit Is weergegeverl InhBtvolgende figULJr,

5
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/
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Beoordeling audiouinstrut$e (in percentages)

Nlct goedlnletslecht

() 40 80

8.6

lVO

{t,
','::".

De audio-insti'ueti€ Is door de rneeste respondenten.als goed ervaren, Twee respondent,011
geven aanniet echt een m~ning W'hebben over de <ludlo-instrlJctie I'll drle respondenten
,geven aan dat de Instructil': niet.soed was. Rede.l'1en ·hfervo.or War0l.1 'cl"lt·d~ 'koptelefbon te
klein 'Was en daardoor niet over het ,gE!hoorapPflraat P:Js.\e, dat de start van het ·s1;erilmen
I')iet duidelijk was ~n .dat de omschrljVit1frvao de partij.en ef) kandiQaten niet d1!Jidel1jk Wi:\S

en tussentlJds te vaak ,herha.ald werd, Degebnuikte stem werd bver hetalgemeen .als
p~ettig elVaren -en .de ·koptelefcon :stoorde niet .op het.gehoorapparaat. .

'Oak ov.er het bedieT:ilng.~gf?rn2k,van de knoppen zlJn de J1)eeste resP<Jnclenten positief (zie
Hguur).

Beoordeling beclienirlgsgem(\k ·van .de knopp.en {in percentages}

.0 20 40 GO 80 100

I-----__~._~~----------~-- _,J

'Het Pedieriirrgsgemak yan de :knoppen worot door drLekwart van ,de rcspondenten als
goed ervarel). Twee ,responden1'en gev~n aM niet echt een mening te hebber;J ·over het
bedlenlngsgemak en zeven respondenten vind!cn dat de knoppen slecht te 'bedienen zijn,
Redene.n hlervoor w.aren het .ontbreken V311 de gebr,uikelijk0 braille op de knop~ en de
klelne knoppen die ,niet goed voelbaar war~n,Gesu8gereerdls om de knopPE'n Broter te
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makenen dujdelijk velhoogtl crt vedaagd te ,Ialen zijl1 • .Een anqere reden w,as het
ontbreken van klel;l[l'n opd€l .knoppen, wa,ardoor ,de knoppen vopr slechtzienden ,rite!
goed te onderscheiden waren. Oak wert! 'een me,erduid~lijke feedback bij de knoppen
verwacht,op het'mah1ent dOlt een knop werd 'In,gedrJJkt.

De me€ste re5pol1denten ',geven aan dat he! stemm,en viOl verliep, 'siechts eenvIJfde gaf
aan dat het stemmen ,!anBZ<lEln'1 Qf moel7-:aam giI1g. Het gemiqdelde cljfer vbOr de
werk\Nljzeen b~dieriing vall hetapparaaqs dan oak een 8.

Opvallendls da.t met ,namebtinde,n !en !ilechtzienden gebrulk hebben gemaakt van het
aangepaste stemapparaa!. In princ\pe is !:ret apparaat.ook ,8~c'l:f1kt VDor anPiClf€ groepen.
Hie,rmeeis echt~r weinig ervarlng DpgEdaan. 'Ben enkelt:l tc''spondent bleek naas.t :de
vlsu,ele bcperking .ook 'slechthorend Ie ,zijn of in €len rols,to,cl tezift:en. VoordczG
respcmdenten bleek het ,a2ngepaste appamFlt enkele .nacle.km te lle1iben,. ZO moest voor
enkele ,S:leehthorende responde-Ilten ,het geluid V"fj ,de ,audio-opnamc zo hard ge?:0t
wordel'l dan andere men~n in het stemlokaal konden ,horen welke keuze de -r,espondj;lnt
r.naakte. VOOfrespblidetJt~nin een rolstoel was het niet mogeliJkom rechr ilchter ,het
apparaaNB '?,:itlen. Detol$ioel tnoestschj.lin geplaat~t worden en vervolgens WllS he~ SIlOQr

Vande kopte'ldoon ni,liJt'toerelkend orn glclJ~lkt te worden. De koptelefoon zelf bleek00k
voor v.eelrespondenten ntet handig te tijn. 'De kopteleroon moest '",I~ hBt3c~te(hoofd op
dearen gepla"tst worclef'l en niet «~ht op het hoofp zoals de meeste rQsp.onclent~n

"I
gewend z:ijn.

3.3. Infonnatlevpot;i,iel1;"g

'In ,de gemeenten Ape]dot>m,Enschede,ErmeJo en ,R,etikum 15 QP y,erschillende man'ieren
ruc,:htln1<lrheid gegeven a,anhet a;mgepa5te stemapp~raat. LO ,is "11 aile lolcale media
aaoclacht best,eed ,aan he! aangepaste s,~mapparaat ,en h,ebbcm a'll8 ~emeenten op hun
website een berkhtje ,gewlJd aan het ff!it dat er In k~[] van de.stemburea us In de geme\:lnte
gestemd kOI1 worden mel een aan~opa5t stemapparaat. De ,gemeente Enschede ,heeft
daarnaast ,aIle visueel gehandic,rpten die ,aanges'loten 'zUn bij de Nederlandse Vereni.glng
'van Bllnden I;;n Slechtzknden er,l in Enschede woonachtlg ::cfjn een (audio) cd·rom
!oegestuurd :met daarQp de gesproke.n kandidateJ)llj5ten en dewerkwijze van het:appa'raat
,op het 5tembvre<'lu. In totaal,zljn ongeveer ,30 cd-roms verstuurd. In ErmQ.lo was oo.k een
(a>Jdio) ,cd-rom beschlkbaar, maar der.e rnoesron de rnensen 7.~lf,<1anvr,agen . .D.aarna~~i

hee:ft Sonneheerdt In deze gemeenw informatie gegeven over de aanwezigheid v;an hel
aangepa.ste stemappam1\t.ln ,de gemeente R.enk!1m heeft Het S,child Informati,e verstrekt
vi::l de interne kabelkrant.

Uit de interli,e.wsbliJkt eVen00f1S dat er:ill de·",ersChrllende gemeenten eh media ddndachl
is besteed aan de infarmlltlevQorzien.ing voor:<lf, Slechts twee respondenlel) gevenaan dat
ze niet van ,het '5peclale5temappara~t iJP de hoagte ,waren. De ,overige respondemen
vvi$ten dat er op her betrrnende stembureaueen ,aangepast steri:Jappara.at 1100. visueel
gehandkilPlenzou iijn.

7
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De respondenten blljken verder .op versdii;llende manieren 'hlformatie: over het aaDgepas'te
stemapparaat pntvangen te hebbcf'l. in 'het vf)lgGode fl,guur 'is <1"ngegeven via welk!O!
bronnen de resp,ondenlen 'hun ·.informati<'] hebben gekregen. De mCBste rBspondenten
hebbeen hun i.nformatie via v.ersdrill.ende'b.ronnen gekregen.

Informatiebr.onl'len Gn .pert::flntag~)

,--~~ -"-"""I-'-'-'~ "---- r---...._--

Via d~';nstdllng W.;lar de re:;llOndent wpont ,51

, Ihf'otm~tlc FSB, ·NVF.lS et C\llEfa , 2,3

AI8GrnQM Infor1Tllltle In media .,·~,m,.';20

Uit dG figuur blijkt dat r,elatlef .de meesterespbndenten deinformatle .over het ,aangepaste
stemF.lppa,aqt via ,de :Inst01llng WBar z·ji wonen 'I:\iibbeo gekregen. kits ,meer dalleenderde
vOlh de Tesp.ondenteD heeft de informatie via dlt gemeente gekregen., Vcrder .bl.ijkt dat de
rneeste respondenten r;Jlet aileen op de hoogre wa,Elnv.an het (l"ngep<1ste sternapp<lr<lat,
maar oak van tevorcn 'kennls hadden se'nomen van ,qe k'lesHjst. Eenzesde van de
r£'spondenten '.had :kermis genomen van 8r;)n ge';"one kiesJijst en ·de helft van ee.h kieslijst
in aangepa.ste varm. Ongeveer een !<wart ,V"ll:i derespondenten ,had van tevoren geen
kennis gen.omen van de kieslijst.

HetgemiddelderapP.ortcijfcr dat de respondentel'1 gev(,)f1 aandeinformaNeYDorzienlng
vgn de gemeent~ is een 6/4. 'D9 'InrorrnatlcY-oorZienif\S -had volg\.'n,s e'en ·aan1:;].1. .
fBSpol1denten beter gekund•.2o waren lOr ..N~keleslecntziende 'respo,ndenten .die a<lt1gaven
,ciat ze d" smppeh van het .stemml"n gr:a::lg vf)rduidelijkt hadden gezien met behul.p van
plzatjes. ,OOK waren 'er r.espbndBnlel1 .l:Iit de gemeenten Ap!'!fdoorn .e(l .Ermelo die
aangevendatze .g;rnag .autbmatisch een ,(auCliq) .cd-rom hE\dden ontvangen )n plaat.s van
deze zelf aan te.rnoeten vragen. 'Hlerb'ij werd opgernerkt dat ~ij ,dit aanboCf oOk vrij laat
hebbel1gekregBl'1. Oak waren ..er enkele r.espo.ndenten dte mgt name iofoD1)'aHe 1n
aangepaste lee5yormOVer d.e verschlll0f')de politieke pi'Jrtijen hebben gernlsL Hat bleek
ook heel m00il1Jk (onmogel.ijk) am tie folders die redereen 'if] de 'bus krljgt op een
a;,;ngepaste manier tebemachtigen. Bij 'Iandelljke ver!<'iezingen lulct; dit vaak wei, m<ji:W op
gerneente niveau Is er weinlg '::I::jngep21sho infOITJiatie bescniKbaar, Gesuggerecrd is om aile
,monscn die lelant zijn'Van Ander;> Le7.en ,l3ibli.otheken en de FNB ,atJtomatischeen (aU/;lio)
cd.rom met fnforrrralie over aangepast stammen te sturen.

J3
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Aile respondentendie hebben meegewerkt Wl,n een int~rview viod.en hC)t embelangrljk
da~ .er ~Br\aangepa5t stemapp8'l:aat voor lIislIeel zehandieapfen is geplaatst in de gemeente
waarln zlJ woonachlig zijn. Het stem:!lpp,araat Ievert 'v.olgens :bijna iedereen .een bijdrage
~<ln .hct ze,lfst<lndlg .etl 'Cliscreet stemrnen "an mensen met ·bepeddngen. Enk~l.e

tespondenten .ga,:ven ed)ter wei aan dat er, aroda! het deeerste .keer ')/Vas dat bet apparaat
glibrlJikt .ko", worden, nog ve.el onderstellning M.diS w.as eC\ Br ,elfjel1lij.knog g~en sprake
was Y"b disqeer s.tem!'Qen. 13ijna df' 'helft v;1n de fI~spDndenten blijkt ook.spec1<laln~ar dit
sternbureau :gekornen te zrjn v.anwegB het .aangepaste $1:ernapparaat. De andere helfl Is I')f

niet 'sped",al yoor gekornen, maar moest ·soM/.leso in dit .sternbureclu zijn!haat stern
ultbrei'].gen.

Bijna de hlilft:veln de respondgntell vindt lIerder dar dlt.·apparaatin aile stembureaus van
alJe gemeente8 in Ne~erland zOtJ moetem Wordell geplaatst. H\erblj ',wardt door een aantal
respGndenten opgernerkt datzij echter wei kunnen begrijpelO dat di,t teduur ·is voor .(~l'!n

gemeente. De andere :helft van de respondenten vindt clil,1 l;)rin aile gemeanten In leper
,geval een stemburesumoer. zijn met Ben vaor vislJeel gehandicapten aang"'pas(
sternapparaat, Twee n.;spondenten geven vemer a<\n dat h~t diet nodig is om di(
aangepasteapparaat in meer >tembureausle plaatslOln.

De wiJze waarop de responqenlen blj voorgaande verkiezingenheb'b.en gesternd is ,In het
vOlgendl' figuur weergegeven•

.Mahier lIa,nstemmen b\j voorgaande verkiezingel1 (In percentages)

M"1t bahulp·\illn~
.volm~cbt

o 20 40 60 100

Uit .de figtJur bliikt dat ongeveer de 'helft vim de. respondenten hi} voorgaande
veikiezingen met behulp vall ~ell me.dewerker 'van he! 5tembureau zijnJhaar stern heeft
uitgebmcht. ;Iets meer daneender.de van de respondenten deed dit met b8htilp van een
(C1rnllklid of begeleider eT:l eenvijfde5temde bl) voorgaande veikie;>:i8gell zelfstandig.
Dez.e re~"ondent~n gavenechter we! aan dat 'ze .er dano.p gokten de jui,te b.ndidaat te

9
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hebben gekozen. Een J"-'Spondent ,heeft bl) vONgaande verkiezlt)gen rnetbehu)p van een
vo'hnacht zjJI1 stem uitgebral:ht
iijdens hot onderzoek blee~ ech.ter oak dat er slechtzienden Wd~en dlegeen gebruik
wilden maken v?n het 'aangepaste stem::.ppanlat. Zij wi,lden gew.oon stemmel:Jl:let als
<Jr]dBrs. Zij hadden thuis de nodige voorbereidingen getrofkn .of maaktengebntlk vaneerl
!eesloep ,en konden zO hel,g8wone stemapparaat gebruiken.

UTt bovenstaande bliJkt re,Bdsdat de re5pond(mten br;tvan belang achten dat ereen
8angep::\slst~mapp3raatvoor visueel gehandlcapten aanwezig IS en ,dOlt blijkt oak uit het
mpporttijfer dat ze er I.llteindeliJk ,lla); geven, ,namelijk een B,7. B.ijn~ 8.11,e fBspondenrel'1
gebruikten de wObrdsn 'fijn') 'geed' of tgeweldig' om het belal'lg van het al1ngepast
sternmen te ,benadrukkel1, zo blljkt Hit dereacti~. Oak 7.1)n J~r respondenmn die hun
gemeent!O' n:v;!rul<kelijk 0l'Jn ,.plu.lf:'r.l geven vaorhe, lnitlatlt3f. Het g<lal in ¢e m@osle gev:allen
,eigElnliik niet om het aangepaste stemapparaat, maar pm het fuit datde gemeente kiest
voor s,"lIjke behandefing van allekiesger>:!r::htlgd~n, ,Een respondent merlete bp dat ze zkh
als gehandicapte vaak ,achterge.stdd voe'lt.en dat hee gewfildig is da,t de gemeenten nu hel
,initia,tl~f heeftgenomen om pole 'haar .in 'staat 'tesl.i:~lIell,i:>m zelfstandlg te stettlmcn. Een
andere .respondent 'Vol'ld dar h~t op ,daze manier hetmeestop eeD 'nonn<\\e' ,s\!:uatie in
eePl stemnokje leek.

3.5,. Opinie medeVl(erke'rs.stem~ureaus

Op de 5tembureaus waar de exi,t.interviews hebben plaatsgevonClen, \5 ook naar ,de

[)Wning van de stembufeflUmedewerkers gevcfJagd. Hieniit bleek 'd"t het gewaardeerd
werd ~at de geme,ente aandacht had voar he.! telfstandigl'ln 'discreet kunnensterhmen van
visueel gehandicapten. roch blijken,er oak een a<ll1tal prakti$che kanttekeningen gep:taalst
te kunnB8 wordel1.
Zo blilkt het stemmen met cle aangepa.ste,stemmll,chine over het a!.gemeen langerte duren
alan het stemmen met de gewont) st@mmachine. Dit heeft voora! te maken met de audio
instruclie. Dezeleidt de kieL:er lan-gs de verschillende partijen en vervolgens!;mgs de
k<lndidatl2n op deze ,Iijst Op stemb.~r~uswaar meerdere sterl'lma~htnes aanweiig waren,
zoalsinde gemeenteErmelo, was dit hiet iZcht pen pfObleem. Daar werd c~n ·apparaat
gebruiktom gewoon Ie Stemmen en de andere om met 'behulp'van audio-ond,eJsteuning te
stemmen. In ,de gemG'enteEnschede, wear ,Mn ,stemm~chinb 'Was ,geplaatst;. leverde dit
echter weI eenseen wachtcij op.

Di;' medew,erkers van het ,stembureau hebben verder de .indruk dat Qudemn 'in vee!
gevallen lIever toch met hulp VpR ,een mecleweiker van het stembur8au op de gewone
m<1n.jer stcmmen en zieth niet 20 snef .aan e'en nleuw apparaat wagen,. Het feit ciat Dp de
;meesteloca'tles geen ,rflogelijkheid ""'Bs om vboraf8<1i;l,nd a::m d~ verkit~zingsdaB te oefenen
met net nlewwe ,apparaat kan hier volgens hen een rol bij hebben gespeeld,

10
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I~ Nederland was het bij de gemeellteraa~sveI'ldezlngen 2006 voor net eerst mogerijk am
in elf geme.enten gebruik te mal<;ef) Wll1 een ;),a~ge'pas.t stern'lpparaat. Het betrof de
gemeenten Apeldoorn, Am-hem, Dongen, :Enscheile, 'Ermdo, Gronlngen, Renkuffi,
Venray, 'West Maa~ en W.aal, ,Zoetemleer en Zwolle. Il'l' deze gemeehten hebben 65
mensen hun stem wltgebracht op een ,;l<mgepastsl.ernappara'll. Van de 65 mensen hebben
er 37 meegewerKt ,<Jan een 'exlt-intBlview crv~rhun ervaringen met het aangepast

stemmen.
In .pegemeenten Amhem, 'Dpngeo, Vlest Maas en Wacd ,en Zoeterm,eer heef! niemand
gebru'ik ,gern<.\akt van het aangepaste 5temapPl\raat. .voor d.l:!Zegemeenteni3 dat er;;n
teleuJ:Stellend resulta<1t, ,6an mogeIlJ:k~ mden wt.\ kunnen ,zijn .clat 'kiezers in deLe

gemeenten, mettlH:wndenng Van Zoetermeer, nle,t ;zomaar inl"der stembureau ,mochten
stemmen, maar hi.ervopr eerst zelf 'eenklezc~pas moesten ,aanvrage,n. Een ander reden
zou ,kunnen z'ijn ,dat ~e :visueel ge!;]amdicapten geen begeleiding kon.d,en organiseren am
naar het stemlDureau te 'kod\en.ln veel geval1en zjjn ze hien,:an afhankelijk. Oltbleck oak
in de ,gemeenten waar pe exit-intervi6'.ws zi}n geh0uden. Hier waren sl,echts 'Nv?B
respondenten di,e geheel ,7.eIfstandig (met.lilindenge[eidel19nd~n)naar het-sterribureau zi)f1
gekomen. Zlj merkLBn center 'Wel op dat 'ze de nodlgQ tnoeite hadden om "het ,stemburealJ
tc vlnden.

Hel aallgepast stemmen wordt door de respondenten In zeer boge mate gewaardeerd,

men hIXht veel ,belang aanhet gebrulk v'1n a<lllgepaste stemapparaten, 'Bi'jna iedereen
vil'ldt ,oat dezemogtOlijkheld 1n meer 8emeef1ten aangeboden moet worden. De
.resp01'1denten waaroerel) ,doze ,rnogel1jkbeid darl ook,met een 8,7.

OQk het bedien'ingsgemak Vl\Oh8t ,<lppara:lt Vinat .men good. Gerniddeld gevende
respondenten el?n '8: Hierbij wordt wei ,opglolmerkt dat veel zaken (He wat moel;:~mer
verllepen te maken 'haciden met het feitPat cllt de eerste keer w<lsdat gebrulk gemaakt kon
worden van het <\<lngepaste I5temapparai1t. Men 'heeft hat idee datmen een v,olgende keC'!f
al veeJ vlott0r gebruik l<:an maken :van het apparaat. Wat .betreft hetoedien'ingsgernak is
ge5uggereerd deknoppen grater en duidelijker te maken, met een duideliike tactiele
fe&lback bij ,het gebruilc. De koptelefoon 'werd 1'1let altijd geed gebruikt, 'voo.r visueel
gehandicapten is he>t waarschilnlljk handigereen groGt en regulier model koptelefoon te
gebruiken. Het sober ZOU oO,k wat lang",rlcunnen, zodat ook mansen in ~nr,olstoelpe

k9Ptel~fooh kunnen gebruilcen, Vorder yond men ,dat er Dog v,eel h~rh:;1lingenin do audio'
instr).lctie.yoix kwarnen, dit had 'mlnder gemogeiJ.

D8 inrom,atievoorz'ienir;lg 'had volgens cen greot deel ,van de res!JondF)nR<:m btcter,gekund,
Hiervoor glNen ze gemidde,ld ,een G,4. Erls veel Inforr,natie gege.ven, rnaat wellicht heeft
dit tocbnietiedereen bereikr. Geopperdis om 'aile bliikende 'visueelgeh;mdic8'pten
autom'atis¢~ infonnatlein aangep<\ste vonm te sturen, bijvoorbeel,d via hu~ lidmaatschap
van v.erenigingen voor 'bl"ir:lden ehslechtzienclr,ln of Via ,hun lidmaatschap van Anders

Lezen 8:ibllothekenof derNs, o.ok hlerbij ve,lINacht mBndat lnde todco.mst hi) steeds
meer blinden enslechtzienclan bekend zal worden dat aange.JXl5t stemmen mogelijk is,

I
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Ondanks enkele gewfiln~te v~rb~ngen ,aan h.et apparaatof aan .de ,ill{ormatievoorzien lng,
wordt de mogellJkh~'id vanaangepilst s,ternrnel'.1 haas ,gev,raardeerd, In de ,exit-inte["\)l13WS
we,d ,ililn obk vaak 'fiin', 'goed' .of 'gtW/ddig' genoemd als beoordeling van dit aangepast
$lemmen.

12.
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Advles JnzaJ<0 Bljsti'lndverlenlng In J1Elt

stemlakaal

Zoals reeds aangekon.dlgdln het advtl;Ys naar £lanleldlng van de evaluatte van de
TW8edeKamer-, provlnclelIGst8J!"J) .0n Em.st8 K2J'rTleT'!erkl.0zlng8t1 ZOOS/200t I

advlsEJert·de Klesr!Jad u'hlerblj Inz,ake (8ijs!andverlenlng In hst.stsmlokaal', Dlt
s.dvies gaat In op b1jstandver.lemlng aan een klezer die andere danwegens Lljn
IichamellJke gesteloheld hulp behoefl, Me.erlnhet bljzonder komt
bljst£lndver.lenlng 88f1 <1rJ<)lfabeten, zlJ tile de Nederl:,mdse taal nlet of
onvoldoende beheers0n ell m0riS0n dl0'V8nweg8 .80n ,v0rst2mdellJke beperkln9

moelte ·hepb.en met hel uitbrengen V.aIi cen stern, aan de orde. Tot slot zal kart
worden Ingeg8Bn op de vraag doorwle bljst8nd kim w,ordel1 ve,rlee.nd.

Voorllggencjadvles kan,ten aanzlen van olt onderwerp tBVens worden gezlsn 2JIs
een ieactie op het kal;>lnetsstandpunt inrichtlng verklezlngsproc6,s van 23
november 2097 {kenrnerk: BPR20071U595!36). overlge opm~rkjngan van de
Klt?sraad .ten aallzien v.an 'het kabinete.slandpunt zljn yelWoor.d in de U onlangs
toegezonden brief van i8 Januerl20D8,2

1.lnlelding

~~fJt.\~:Cj~\~.y;eJ1)I.~:Z:IIJ~.~,e,~,t0~)~,r.p,~C\~,iq~ljJk.b~lg1fy,~r,d.e.yrlJ,aQdnvye)ke situatie e~
rdji~~t;;:itio%Dr6.0~:~!I;;~'~\:li~M¥r~~~~i1~)jlHM~;K~#;0<;i'f.~1i',Hflle~I~i;)'l'ld:.3:'D.~;;~:1
6.H:i:JujClel))kbf:ll~Ylr.;K!:til~J1wr,~rA;~j~~:;~'Ii~:1i:yt~~ti· bti~U~JM¢ K'!jl'l W&tdi:l!i VerrE\~hc(U
d#~I'rh#~;k~)'1.'i:lIEi;~'(jd~t$'iiB'h,;i:r;a~w1tlg~b;i11h'n1in~rm.lilJk~!~G!';;teldi1~id'bPIj:>':

,-~--

1 Hel "dvl,"s na~r "tlnleldlng van de !SJvaluat"~ Yom de iweedeKamer-, provincials staten
en'Eersje Kamerverklezlngen '2006)2007 viln 16 november 2001, .te·raadplegen op
~~,;;:J.;;EI.<;J,./D.! onder 21dvl.ezBn 2.007.
< Brief 'Ian 18 jal7Juari 2MB, kehmerk :2008"0000026497, te rS$dpl(')Gen op
~(,).§.liill>Lill •
o NSl;lst vrag",n ontvan$t de Kle8rasd o.ok (emotlonele) resctlas van bijvoorbeeld ouders
Vim kl.0Z0rs mGt 0en vers\andellJke beperk1ng die .Dp,Oe (JeQ yen $terrrrYing door he\
.stembureau zl)n.gswelgerd,

Di'ltUnl

22 j3nuDr1 2008

On~ Ktmmorx
200M)000029005

OMer<lool
Kfn~mt1d

rnllchllngen
trlW, mt, R HnoNX>g
T (o7b) 17,8 e?AS .
F (070) 42e e4a9

Bind
1 V8n 11

A'O.I"I.DI)I.~.'~

IJ

I3cz.oC':k!Hlrc~

HOtongrectll21

<~1 H"O D~~ H~Rg
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behoeven: helgaa! zoels ge7.egd om:analfulbetBn of laaggeIElttgrden", zij die de
NederlahdM {aal nlef of o.nvolcloflnde behpersen 81) menSen die vanwei;je eM
v,erstandeHjke beperklng {gG8st0I1Jk~ stoomls} mO!'ll.te :hebb,en met het uitbreng.en
vane,eh stem welarblj bljvoorbB81d ,g",dacht kan worden 'aan demehterende
,ouderen. VoOr de goedo orde zij ,eropgewezen det de hl;ilp a,an klezers met een
lichamelljke beperkfhg, zoals gerel;1eld In ,artlke! J 28 van de Kisswat, gtJan punt
van disc,ussie vorml.

Uit debeantwoordlng Vfin Kamervr~gan over de ·bljstand aan 1,10z8rs om redenen
die 11)elllggen In hun IIchemEillJke.gesteldheld bllJKt dat de rogerlng van oordeells
dat 'hat nlet behMrs13n v;;>n dG Neperl;:mds8 fa81 of tJnalfabetlsme strlkt genorn8n

nJM val! onder'het w8gGnS ,een IIch::lmelljke gesteldheld bfjstand kunnen
vedenen'."

Vanbelang 'Is dat 'het t'ller om '!we8 verschlllend0,grol'JpGn klezBrs gaat.

Analfabeten en ilj die de Nederla'ndse taa/,niet of ,onvaldoende beheerser1 zijn,
net els mens,en die wal.(Nl3derlands) kunnen I",zen en schrlJven. :In beglhselln
staat Zelfsttmdlg hun wll tG bepa/en. ,Bi) trlGnS,8n met.,sen verstandellJkG bep0r:kfng
hangt het al dan nlet zslfstandlg ziJn wllktlr.men bepalen af VBn de mete en de
sODrl van beperklng.
BoyenqlsfJ word,t ,benfldrul,t dat In d,lt .lOv;lvles nlet het f;lctlef klesrecht van mensen
met een verstondelljke beperklng alszoc;Jar:i1!J 88n d9 orde ,Is,; hat,ga'll In dit

advl!'ls prlmalr om d,e V(<l8g of dB~1;l grosp klezEJfS hI] de ulloGfenJrlg v,"-hhun

klesre,cht desgewenst in :hel,stemlol<aa/ mogen worden bjjgestaan.

Art/ke/ J 28 V<ln de KJeswe!.luldl: 'Wanneer gsn he! slertlburs,O!u blljkt del een

kiezer Wegens zijn Jichamelijke gesteldheldhu(p behoefl"8Iaat h13ttoe (jar deze
:z:lcn laal biJsta"n~. BiJbij$tandv~rlenlng g€lat h$t om hefbleden Vi-1n (fysleke)
ondersteUr:llng aan,e,en ,1(lezer bl) h~t ultbren,g~m v,anzljn !'item. D\3 bljstandkan
oak b0sta;,m ,Ult h,et. DV,e'reebk.omstlg de Instr.uctle van ,de 'Klezer, 'Invullen v"n he~

slembllJet:ofbedienen van do stemmachlno. Art/kGI J 2B Van de Klesw,et.dlen,t In
samenheng ±ewordengelezen met artlkel J 37)1M de ,Klesw",t dat bspaa'it dat de
vO,or-::ltter van net stembureau is belas! met ~eh,andhf.1vlng veh de brde ,In het
stemlok8al tlJdens de zlttlng.

4 lem.andls, volgent; de deflnltle van de SflchUng L.e7.en & SchrlJven, an"l!'ab,eo( Wtmn,er.Jr
11IJ 15 Jaar Of oud0r Is en halefl1s81 nlst I(an leze(l ef; schriJvon en dil oak nief haaf( Qeleerd.
Blj'laaggelefterdheld of '[unctlonBei tm<ll[abotlS(118' bel10Brst dOl persoon d~,lees· en
8chrljIYasrdlghedenop eeD d~sQanlg .I8ag nlY88u d3,t 'I"mandn/ot In staat Is zlch to
:ontwlkkeJenof om ,Ie funct!onefeh In derhaaLqChappl], lh\ils en op h,et w,erk.ln Nederland
hi'lbbon ong,Gv6Br 1,5 m/ljoon manson mOfilte metle2:0n en schrl]v8n, Voor (.functlon8ElI)
ana/fa'beten k,an het Liitbrengen 'vah een stem esn "ilualle :dJn die mel1lieV(lr v!')rmIJdt,
;:lldus InformQllevan do Stlchllng .Lozon & SchrljVGI;l,
'Aanhal'igsel H>'\nd, II?O,06"2D07,nr. 124, '
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'De aanwezigheld van sen gesstelljke ,s,toomlskal'1 nlet €len r,edsn zljn om het

verl"nen van bljs\and ,toe te,st"sn, .Immers er Is in da((JeVi:\!.g0en w3iJrborg dat
de stem overeenkomstlg de wll van do klezerwcrdt ultgebracht', zo blljkt ult de

parlementalre behandellng van de ,Kieswel1989.G Ook Is tljden!3 de2.Qlfde

behandeJing VElD tlst wetsvporsiel tot wlj:tlglng van de 'Klfilswet dO,or een

toenmellg,lId van de Tweeds Karner ge,v(::j8g<;J am een IfDorzlenlng ,te treff~n voor
analfa'betfiltl, m.aar d3arls.ln het antwerp V;<)n ,afgezlen 'hu mag worden

a,angfjnomen dat ook eenklezer die nle'! kan 'ezen of 8chr.ljven, ,zlch Yold,oende
kan I.aten Informeren over de ,op het:stemb'lIjet,voorkomende JUsten en over de
volgoma waarlr) d,e:ze op d<lt,Gtembll)et ZIJrI ge?l~atgt·,

Het antwoord o,p de hlervoor genoemde aan de Kiesr8€1d ,g,estalde vraag luldt clan
,ook conseqmmt ,dat bl]standsverll'lnlng ,88n mensen 'anderg d:;m 'f:;H1we,ge eeT)
llchamelijke beper.klng op grand van 2rtlkel J 213 van de Ki8swet nlet Is
toe,QeG!:aan W<;lgl;lnS hetgevaar v.eh ongewene,te belnYlo~qing,

De hUidl,l1e Klesw,et k.ent ten,aanzlen van hlJstandverltl'nlng In het stennlokai.11 eeli
duldellJk oliderscheld tuss€n:l mensen met ,e,en '1Ic1,amolljke b@per.klngen kl,ezers
die omeeli andere redan moeile heb,ben met het uilbrengen van h,un ,stern. De
[<[agreed rner.k.thlerbij op dal dl! onderschEildln de praktiJk l1,i~t altljd eV,en

naiJwksurlg kan warden g!3maakl, bl)voorbeeld omdet iernend zowel e6n

IlchBml3lljke als E18n verslandelJjke,bep,erk1ng:kan hebpen,

2. IW9fl ontwlkkellngen

Nesst he{ onlangs verechener'l kablnetsslandpunl inrichtlng ver,J<lezlng.sproOO$
geven ,\wee ,i:lntwlkk~lingen 'aanltilding yoorde KI0sraad om hetonderwerp
'biJstandvGf1ening aan klezers anClers dal') wegens,een lichamellJk8 gosli:\Jd/lold'
opnJeuwaan de orda te ,stenGn,

(1,) Ais eersle ontwlkkelJng worcitgenoemd de hlervo,or reeds aangehaalde

antwoorden van de Minister yoor Bflstl1urllJke Vernleuwlng f;ln Kon'lnkr!jksrel$ties
op ver.schillehde Kahlervragen naar .aanJelalng V8n de IWEl,ede Kam/ilrverl,lezlhg
van n,ovetnber 2006, Aanfeidin\1 voor de Vragen vormde pnder mBerh0t rapport
van ds Gemeentelljke Ombudsmen Aml1lerdam over de
gemeenteraadsv0rkleilnger:J In Sladsdeel Bos en Lomml;lrl

, wasr relatlef veel
klezers de Ne,d,erlandse taal nle! of n~uwelijks behee,sBn. Op ,de VW8,g of
mensen die de Nederlandse ,taal nie! beheer.sen en daardoor zelfstandlg ,geen

~~,---~~~---

A l~am"'t'3tukken JI, 1,987-1988, 20 264, nr. 3, p. 1'29,
7 Ziti htil ~appor:t .IVerkle7.lngen In ;3tadad,e,el 808 en Lommer Gsmeente Amsterdam' ven
4 september 2008 en ook hat rapport 'Evaluatle Glamproceduril, ,Sl8dsdeel· en
QSr1')eentersr;;Qsverklezlngpn 2006' van '2 oktob0r 2067', bIDldl.l yan de 'GGmasntelUl<e
Ombudsman vati Ams'te,dmn,
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keUZB kunn.en maken in een stemhokJe. begslBld m.ogen worden blj hel
ullbrengt3n van hun stem,antwoordde de MInister dat 'het niet beheersen van de
Nederlandse (;;lei of enalfabetlsm!il strlkt ~en.omen nlet vall onder Brtikel J 28 vaM
de Klaswe,t; Behter del Ill) mat de ombudsm,an wBlbegrlp kan opbrengen VQor
.stembureaus die klezms'dl~ dB stemgege'lens niet kunnen lezen, .hetib!iln
loegeslaan zlch te Isten bijstl;\an'. Daarb\) heeft de -Mlnlst0r aang0gevBh 'dathet
bel;:mgrlJk ;ls,dat lade,men ,dl!" zelfst;:mdlg zljn .k0,C1S kan :bBpalen, dit:recht kaD
uito@feh8n en dat hij V.OO[l)emenS Is le,be,zl,en of artikel J 28 van d,e ,Kleswet moe!

worden aangepsst, in die zin d;'lt bi)stand kan wbrdi?n verleend a1;1n klezers die
zelfstandlg ins/sat ziJn hu.n ke,us te bepalen, masr nJet'bl) ,rnaclJte ,Z;i)n een .stem
ult te 'brlilngen', Tevens heeft de Minister i:1~lrlgg.lJeven 'te bezlen oJ kl0zers

volgens een bep3ald protocol bl)st):'lod moetworden ve,rleend',.
In,antwoord op v,ragen over het :pr.,oblee.rn da(.in Nederlsnp In 'het sternhokJe
aileen ,door de namen vlOln kandldaten te ,I,ez;sn €len stem op eGn .p.ersoQrl /(~m

worden ultgebra'cht" (en ,nle! ,blN,oorb,GeLd clopr sen foto van tlen kandldaat of een
logo.vanel3n parH) t~ herket:men)', ar.llwoordde deMlnl.ster dal 'Ieesvaardlgheid
v.an groot b81ang:ls YOor het,ultbrel1gen van El0n stem; 'ell3n i<lezet !=lIe niet of
sleoht kan lezen kan ilch w.el van tevoren Illten inform,eren ov.er de op het
sternbiljetvoor)<omendfJ IIJsten Mover tie volgord~ w,aarln dei?:a ophet stemblljet
zljng~plaats.t', D,e .Mlnlst$r gaftevensaan 'te besarren dat dltnlet Iqeal'\lls en dat
,hi] zlch kBfl vpprst!311ef] <fat,een onefJlan'kellJl<e commlssle (beooeld'ls,de
Advlescommlssfe Inrlchtlng Verkla'~If]gsprOGes)In zljn onder:z;oek oOk,de
toegankelljkh(;ild van hat starnproc!ils voor kfazars die mOBlte l1ebben met lezen,
zal be,trekken'.,

(7.) De tweedeontwlkkellng pie iller genoomp k,an wOl'don Is ;het Vo.orstl;ll to't
.\iVljzlging ven de 'G'rondwet. strekkende tot het vervallen VM de bepaling over het

ultslultefl V;;lfl wllsonb\lkwaman val:) het klesrecht,.B Indlen het wetsvoqrstel oak
In tw0.sde IBzln·g wordt sangenoman10

,l z\.fllen personen die W6'g8nS €len
geestelijke ,stoornls onder curatele zljn'gesteld, nlet'l<1nger 'zlJr) Ult(j6sloten van het
klesrecht. AanJeidlng voor dit voorstel vtJrmdo 00n ultspraak van de Afdeflng

.bestuursrech!spraak v.an de Raad vM State" waarln de Afdellngsteltdat de
categorlale ultslultlng van deze groeppe)"eonen v'an he,t klesrMht.ln zljn
algemeenheld Wellswaar nlet strljdl,O Is m,et het IntcJn<Jtlonaal Verdtag BurgerliJke
en Polltleke RectJten (IVBPR), maar dat In ean concree! geval uitslulting
onredefijk kan ;:I)n. E:.en belangrJJk ar!:JurneDt om t8 komen tof-hel schrappen ven
de klesrechtuilsjuitin,g vandeze groep mensenis de ,gegrbelde, en poor de
regerlng gedeelteopvaUing, dat het felt dat iemand onder curatele Is gesteld
wegehS Ben ,g00stelljke stoomis, I)og nlet betekent dat hlJ In geen ,enkei opzicht In

oZle de rWeede :!<$rnerv.ragen 2001)..200'1, nr. 306,
~J'<<lme[,slul(k0n II 2006',2006, 30471.

8'ehendellng van he! wetsvoorstelln tweede 18zlng hC;Jcft op 1\ december 2007 In dt')
~weede.K8tn0r ple8tsgev,onden.

Ults,praal< van de Afd8l1ng b0stuursrechtspraak van de Raad van State VBn 29 okiober
2003, Z<1;:\knr. 20030051211. AS 2003, 46,3,

Onderdeol
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staat Iszij\1.bGlzmgen te behartlgen en zUn wll te bep:oJkm. 1
; Uit de Kamerstukken

blijkt verder dat de reg.erlng hlen'nee een blJ(jrage wll leversll aan de verdere
emanclpatfe lIan mensen m.st .boperkt8 verstandelijke vermoger:ls.1:l

3. )3ll$~ahdverlenlng 10 het !:temlokaal

De J<lesraad !leef! ?:Ich Olfgevr8agd Inhoeverre het argument \Jan hel gev"ar van
ongewensts beYiwloedlng voor de k!ezers die enders dan wsgens h.un
IIchameHjke gesteldheld h~ffp be-hoeven, gelel op de genoemde on).wlkkellngen.
nog doorslaggevend zou m0eten f..ijn. t1lprblJ Is d.0 Klesr;a8dzl.ch goed :bewust
van de maatschappelijke aandacht die het onderwerp .(begrljpelflke\INijs) kr1Jgt.

.D8 Klesraad Is van oordes! d<li vow a'1I8!<18zersals ultgang~purJt dtel1t te gelden
datzlj zelfstanc(ig In sta.at.moeten zijn om hun WII.\~ kun.nen bepalen. Indien
·1<le;:ers .ctlt niet kunnen, ,dan worden zlj,g$<1chl het 1(lesrs~htnret ult te Qsfenen .
.oIl algemeh.e Llllgangspunt hangf samen 'l'l1et.de .aard vanlwt klesrecl1t .<:e.lf; ,aen
de stem ·van 9.en kl82:er d.i.e ..door zl)n .Qe9sl@lIjk8 .gesteldheld nl{'jt In 'staat Is Elan
keuzl3 te maken, kan .Imm!3r'S gG8r:) betekenls worden toegekend.

EEln ander be]<In~rlJk ullgi;\1J9Spunt blj de beantwoordlng van ds aanda orde
zijnde vragen ·heeft t~ .makel1 m~t h.etnlveau waarop de relevan1s afwElgfngen
w0rden.gemaakt. Stemburl'lauleden moeten nie:t In depositte worden gebrael1t
dOlt erln hel stemlokaal discussIe kan ontstaan oyer de vraag of 0.en klezer tot de
stemrnlng moet worden toeg~laten. D.e regels over de vraag of lemst;ld
gerechllgd Is om deel te nemen .san de stemming .dlenen helder en toepa.sbaar te
zi]n. DItIS nlet eileen VOln be1.~ng met 118.t POQ Dp de arde.ln hetstern1oka",1, maar
ook in verband m.et hGt felt dat het o.orde81 over de wezenli]ke vraag .0f!fJmand
€Ian de s1emming mag deelnemen, ,tenprinclpale - onder andere vantJ!t een
.oo\;Jpunt van ,g,GliJke :behandelll)g •.op basis Van algeml30l1 geformuleerde
uitgangspunten moet worden gegeven.

a. I3I)standverltmlng vanw.ege een verstandelljk& beperkIng

Vit de parlem0nt<'llra b8h"mdellng V81l het Intw.0ode lozlng 'aahhanglge
wetsvoorstel tot wijzlging Van d.8 GWfldwet b!ijkt dat het t:Jlet mogellJk ls om de
gri)eP wl!son'bekwame kiezers zbdanlg sf ttO :bakenen dat deze il1.geen enke.J
gav",l meer opgeroepen wordt yoor de verklezlngen.11 In het ver,le,d.e:n gold .de
ficti0 datgeestelljk onbekwamen vIa de uitsilliting van ,dOl onder cI:Jr8lGie gestelde
per"onen v8n ·het klesf.echt nletworden opgero€pel7i voor tJen verkl.ezing.

\? Ksm.cr;;tukken H, 2005-200~, 30 471, nr. 3, p. 3..
1~ Onder meer K$merl\lukken 11 2005.2006, 30471, Dr. 5, p. 3.
14 .Dlt In teganstelllt')g tal hatgeen .de Advloscommlssle Inrlel1t1og verkl(l)ilngsprocGS In h80r
rapport 'StGmmen mGt vmtrpuw0n' aangcEif( namellJk daUeldend·is de vraag of EJen
persoon Mn olxoepingskaart.(d:;;nwel klezerspes of stempas) ontvangt,

Ondc.rtlon[

KI8sr8Rd



LU/()Lt LUUO ~O.L~ ::0 J lbbt:. NV

Dtl10m
?.2 )9J\UMI 200B

On~ "kcl1h1ork
ZDDB.aOODD290B~

Inmlddels Is geble'keo clat hfer Inderdaad sprake is van een fioUe. Of iemand
onder curalele VV'ordt.gesteld,hangt Im/litrrs.nie\ aileen afvEln cle ..geesteIUke
gest8ldhalo-van betrokk8n~.. maar oak van bijvoorbeeld <11weglngen van
finBncli'ilsserd. Met de Je vsrw.achtel'l afschaffing van de ullslulling Y.M onder
cur-atsle .Q8stelden in de nabljo toekOrns\,is .de VI"$l';\g .nsar .de ulloeferJlng van het
kle;;recht van mensen met€leng",eslelljke beperklng In voll.@ omvang aan de

orde.

Binnen de Groep kiezers met €len geesletl)ke beperKflifil,k<w een onderscheld
worden aangebrachHu,3:sen ,vier groep.an kle2:£!lrs:

a. kJezers die Insttlat 7.IJ(1 om hun wI! te bepalen eT) hun ,stelTI ;>::elfstandlg ul!
te br@ntJeni

b. kl0zefs die il'l.stast.zljn or,n .hun wll te bapslen, maar nlet in s.teat zlln om
~at door mlddel van het Invullen -van het stemolljet dan wei :hel bed1enen
V8n d.a ·slammacnlne ta eff8otusren;

c. kJezer:s ,die nJet In staal iljn.om zelfstandlg hun wll Ie bep-alen, maar wei
Inelaat ;::iJn een s~empiljE!t In te vullen of ge'nstemmaph)ne te bedieneni

d. klezers dl@ noth In staat zlJn hun w:1I te bepalen, .noch in sta<'lt·zJJn .Gen
stem~lljet il'l te'vullen or sen .slsmmachlne Ie :b(1dlenen.

DuldellJk 'Is d.atnet nr.at Benvouc!lg Is V<1st.te stellen blnf1an walke gr.oep een klfjzer
zlch b8vindt. Nu het for-mele criterium van ,de onder cumtelestell.lng voor de
toegang ,tot de stemmlt)Q wordt afges,t;haft • e@n criterium da! ook 'In de 11uldIge
,pmktljkal nlet eendufdlg i8 •.dient de vraag zith 'ean of €len materJeelcr'ltenum
moet worden toegepa!>1. Vaststaa\ tmmers dat er een bepordellng moet worden
(Jemaakt, wll rnenkunnen blljven vO.l/wuden dat aileen personen dIe zelfs"tandig
hun wi! kUhnen bepalen aan de stemming mogen deelnemen.

De Klesr""d Is naampe"le overNeglng-vsn pbrdeel dat in hetproces v.an de
stemultbrenglng geen pJ<'1ats Is voor de toetslng acID m:oJtmlflle criteria. V.en leden
van Eleh .stemb.ureau 'kan en meg nl8t worden gevra8,9d de ,QeGsl:r;lIlJks
gesteldheld vankiez.ers te beoordalen. Het rlsico van wlHekeur Is fe.flel: de

Klesraad tlet :nlst voer zlch h.oe kan wbrden Voorkomen 'ctal de stembureaus deze
b800rdellng ·opl;l·en verschllle[1de ,manler mClken.13 De leden Van hel stembureao
hebben bovendien allo <lan.dacht n.odlg voor de :afwlkkellng enb0waklng vanh",t
stemproces en de hC;1ndhi;1vinQ VSf1 "de arde .In 'hel ,s(emlokesl.1G

l' E$n van de ove~eglngen van dB G0m00nlellJks Ombudsman AmsterdalYi 11'1 1.IJn .eerder
9.enoemdo rapport Van 2 o.lltober 200'7 It.1ldt,dal'do,ordat .aan dEl .enb klett'lr masr bljste~d

mochl wordeJiverleend pf werd Ywleend do.or het slembur!l.iOll) bll de ultvoerln!;J van de
stemprooedur0 dan 88n do and0r0,lnstrljd met hst l)01ljkholdsbeglnsells gehandeld'.
10 in de,doN het secr8t$ries(',vOln de Kle8reiOleJ gedrgMlseerde bi}eenko.met€!f] met
veliegenwoor(ilgers van h.oofdstombure~us V"brdt het bel8ng \lsn GGhdlJldige regel$ door
de bgtrol<kenEiJi ulf de ultvoerlo!;1spfl'lklljk benedrukL

.Ondorctool
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D.0 BnigB manier om te voorkomen dOlt de .klezers afhankelijk worden van eenKlOOr'Ood
oordMJ )Jan het stembureau oyer hun Q0.estelljkegeelelqheld, .is door ,ult te gaan flJRd

van de Detle det dG wlls(on)bekwaamtl,eld vf.lnde kleZGr kerrb8ar wordt In het 211 7 von 11

deln nlGt aQrlwezlg9 vermo,tJ:enOm dlewll te effeGtu8ren door het ul.tbref.lgeA van
de stem. Het systeem hanqhaaft ZIc:l1zelfzodoende in de praktijkY De Klesraad
IS zion ervan bewl1st dQt sommlge klezer,s hlerdoorkunnen worden benadeeld
(de groep onder,b)en d<1t er ook ~iezers zullen'zijn die hun ,stern kunnen
ultbr.angen t8rwIJlzIJ elgGnllJk geMhl worden ,geen (;J~bru)kte maken van het
klesf0cht (do ,gr00p onder c). HI) zlet echter geen :omdere mogel/jkllGld d<ln het

storlkt hanteren van de re,gel d€lt kleze,s.ln hGtstemlokaal I)'let alleeh zelf.hun wll
moeten Kunner; be,palen, rnl:18rook zeit f;)un stem ,mbelen kunn,e,nultbrenge,n.
NormalitElr Is dlt nam!'iJlJk de enlge 'handellng waarultbll]kt ofeen ,klezer
zelf8ti'lndlg zlJn wllkEmbepalen. Over1g0l1s wljst;lllj I3rop dat de groep kll3zefs

zoals hjervoor.oflder b bsnoemd, natuurllJk weI de kellze ken meke,I) omziJn stem
blj volmacht uil te brengen, moohl bij voorb,eeld de stemmechlne te Ingewlkkeld
zijn,

AlI.es <11WegenQe Is de Klesraad dan .ook vanoD'rdeel dat Br in he!
verklezlngsproces geen pl21ats 13 vo,or bfjetalid aan klezers met e,en geestell]k$
beperkln,Q. Dlt ul,tgangspunt, dat al ten grondsla'Q'lig,t aan h,et,hutdige arlikel,J 28
v<\n de ,Kleswe~, Win/'aan belang blJ de af!'ic,llaffing Y;Jn d8 ultslultlng'v,m de onder
curateJ/) gi'lst0ld0f,1, Hij ,advlsMrtu dan ,odk aan de tn het algem00n tot nlJ .toe
gevolgde lnterprelatle vanartlkel J 28 van dl? Kleswet ~trlkt de handte houden.

b/5thtatrclver1:enln,1i v,anwog~ ari~lf;:ib@tlsrngofl]gt nlgt of dnvoldoendil
f3'1'ih~:~f~ij'n vM dt! Netl!'lrtahd~0 taal '"
20'dls: ,ar eerder 'is op,gernerkt, gel.dt voor,d",ze ,groep ,kle~eN'l dat men in het
algecneen zeer goedln staat ia,zelfs,tandlg zUn wll Ie bepalen. Bfj dsze ~ro(.!p

,kle::ers kF.1tJ 7..lc,h In de praktljk de ,sHuefle vO,or,doen det het dae.dwerkelijk,
ultbrengen Van da stem In het stemho'kje moelllJkheden oplevBrt. Onder m00r If)
heLeerder,aangehaalde rapport van de GeroeentelljkeOmbudsman Amsterdam
v81t tG 'Iezen welkesltuatles z/ch tEln 88nz1Elr'! Yah d8ze ,groep klezers tijdens de
afgelopen geme,enteraad,s- en Tweede Kam,erverklezingen hebben vO,argedaan,

De·KIElsraqd acht met flame Vo.or deZi;! groep klezer$ het g,evaarvan on,gewenste
b",invloGdlnfj van de wll,ln 'het stpmlok88) re/!,!"I aqnwElZlg; nlet Ie controleren vall
wat sr ilch prede,s In hoit s!emhokJe afsp8l'Jlt Indl011 ,8en kle;zer b)jh~t I.IJtbrengen
vah zijn stem wardtbOgestaan,

172ie oak de re'3ctle V8n dB Klesraad op het rapport 'Stemmen m8t v[)r!rou\Yen' van de
edvl\lscolnmis'$ie inrichting verk)$2,ingsproces'van 1,:; okiober 200'7, p, 7, to vlnd8n op
www.klesraad.nl. ' ,
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De KI0sraad ond8fst,eunt he.l standpunt Y;,ln bet k~blQet om, overeenkpmstlg e@n
eerdef 8dvles .)fan ,de KlesreadJo. In de ;nfeuwewet(JevllJg to regelfln dat
QemsentM verptlcht zUn bn'l (ges.prllfd OVllr d8,gen)8GlJ1te) ,st8r,nloKalen ,<lan te
wijzen die ,{oegankeIlJkz:!Jn :v,opr Klezers m0,t 8enbep,erking, In dBt kader kan

gedacht worden san een audlom<1chlne. Op deze manlor kal1dez~gro8p kiezers,
,binnen ,€len claar,toe aangew9zen stemlpkaal, vO'IIe,dl9 zelfs'tandlg z,l)nstem

ultbrengen.

Tot elo,t rnsrkl de Kiesmad hler op dat VOar sp0clflek ,de groep kI0:2er$ die w.el
zOffst2Jndlg ziJn wi.!kan bepalen maar om andere redel'1en moeite heeft met het
,uitbrengen van zUn stem, de mo,gel!Jkheld Beste8! on'l, nBt 81s voor ladar:Gl kl8zer,
dO,or mlddal V1:ln ,het verlenen van 'Yolmacht, gebruik te rnaken van 'het stemrecht,

c. Demonstr'a,tl!'l van de stGlmprlnter In het atsmlokaal
Ten B;,mz.len van de opmerklnglt:l,het kablnetsatandpunt dat ,aan klezer,s die dat

nodlg 'hebben sen demo\)stratle I,an worden gl.lgeven van l1et,~ebrulk van 'een
,stBrnprlnter. merkt deKlesraad het'volgende 01'.
,Mereerst geldt,loals hlervoorook opgemerkt. dat een klezerzelfstandlg In ,staat
mOiill:zlJn '0111 zlJn wll tll bepelGJ;J en v0!'\(olgens om zUn stem zelfstandl,9 ult te
brc;mgen. D,e,'Raad kan Zich v,oorstellan d:<Jt atg,8mene Ihstru,ctleolJQQr;Jkomslen

over e,en nieuw te gebrulken stemprlnter In d,e ,toekomst wensellJk zlJn, 'maar wUst
sen demonstrat1€l van een sternprinterop de dM van ,de stemming In het
stemlcikClal n"drukketljk af. Gelet op dabaperkte besohlkbaarbeid van
sternprlntars. v0ronder:stelt dfil Klesr<1ad dat aen,lnstructla zal plaf,Jtsvlnden op
dezelfde ,stemprlnter alsw83rop daadw,erl(elfjkwordt,ge,stemd.
Het bGlan>J \Ian het handh;:lVen V'll] orde ,In he! stemrokaal, het In de praktIJI(';::e€\r

moellijk te COJitwlwen onderschefd ~u,$$en' he! geven ven een iflstrtlctle over de
stemprlnter en het .df)l:ldwerke,IIJI< ,u)tb,rangen 'v<\n eefl'stem, en ,het opk hler
aanweil>JG ,gGV,a8r van ,QngewBns1e'b8mvioedlhg v,:;HJ dB klflze1:, wegEln voor de
KlesWCld ;;:waar.

4. BllsUlndverlenlnlJdoor,stempure,aulet;len dIe tevens kand!daat ziJn

BlJstand san een klezer kandoor e",n lid vah het stemb,ur:eau of.door een door
,betrokkeJ){i) 8:'Jn,g0,WGZ,E\n persoon wbrd81J yerl98nd. Ult dii! p8rlem8ntglre

behand€lli(lQ van da Kleswet 1889 blljkt dat het verlellen van bijetand blJ voorl,eur

geschi,edl door ,esn derde'doch 001\, dssgevl'aagd, dbor,een'van ,de feden vanhe~

stembUreau mag w,0rdeh vBrl08nd,lg He! 1/]ltl21tl~fvoor,bllst2I11dv0rlenlngdoor een

.stembureaulid dient nadrukkeliJk blJ de klezer te IIggen,

1B '2:le het ,8dvieB van ,de I<lesra~d In7.Bke heet Van voor gehaiJdlc8pton aangepaste
y?orzlenlnQ8i) In Gtemlol<alen ven 31 Juli 2006, te 'linden opWl'fW,kle.~rB$d_t11.

:k13mers tuk\<"'f) II, 1987-1988,202.64, nr, 3,p. 129,

ondo,ao.1
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Do 1<I!'Js/'ilad heeft zlch ,9<;\bogen over dEl Vr£1Elg .0f.tiIJstC1ndverlening door eell
stert(bureautld dal levens kandldaat Is vbor .ae betreliende verkle,zing, w.ensefljk
18. Dez\3 vraag ,diendezlch oni:JGr-m8er·~;jn 'naar aanleldit)Q v.an Ben verrnoeden
van man/pulsUs 'vat] sen ster:pcomputer door een slembureaulid die tevens
kandldaat was voor·de belreffendegemeen.tersad$verkle:clngen 'ian 7 maart
2006,20

DB Kl8sra<Jd hecht eraan hel belang van neutrale en Q.bjectleve stembureauleden
le·behadrukken. alj d6ultvoering'VM de werkzl;lamheden door.slembureawraden
dlentfedere (schljn van) ba/ang.envars(retigellng voormsden te word.en. Hlerbl) IS
niet .zo?:eer .dE>'Vesrdlgheld lIan Ben Indlvldll€l\'l'J st0rnb1,!r.oaulld.om bBlantlen te
schelden, maar voor~1 hetei'fect date.en stembureaulld levens kandldaatkan
habben op de klezer. van !;le/eng. Vermeden :moe! worden dat per.sansn pi",
d}J:eGl·be/an,g h.ebben hi) de .uftkomst vim de vorkl0zlng - kandldat!'1n - via hun
.Iidmaatsc'hap VafI .een ·s.tembure.8U Inv/oed z.Quden kurmen ultoefenen op de
verkle;::lngsrsqu!t<lten, :De Raad adv/seari: gemeenten om hlermae pi) de
benoemlngvan stemburea.u/eden vo/doen(:la r~kenlng (e "louden. Moct)t €len
gerne.iJnle beslwllen toeh .€len kandld~8t."lls stembUre3ul/d Is bano€lmen, .daQ
beveslt do KlesraBd aan dlt lid .g08n bljstand In .hel slemlokaa!!e lalen vGrlbnel1,
De 1<lesiaa,d is yoomemens om de praktiJk op ·dlt ,pl:1Ot de .komende JElffill
l/F.luwle'l1end te v01gen. Mo.cht een eval.uatie hlertoe aan/eiding geven, dan acht
de Kle9r01ad ·nad.ere r.egelsopOlt punt goad voorslalbaar.

Inhet 'eovles van de Kia.sl<161d near sanleldlng van .de .8valuetffl van de TWeede
Katnor-,provlnclaI0 s~t8n I;)n Esrste Kamerverkie;:lngen 2006/2007 Is reeds
geWezeh Of] het 'belang v<Jn Gen t/1dlg8 en heJr'iGrG Inslru.ctle van
st8rnbureauleden en op hel beianlJ van.duldelijkheld pverdelo&passlng en liltleg

van wet en r8gelg8vfll9. Bi) deLie .in8lrucUe dleml Dbk voJdoehd8 8<iJndacht Ie zUn
voar het opnel'T)anven .bezwaren van de In hat stemlokaal aanwez{ge 'k/ezers In
hi'lt proces-verbaal, bljvoorbe8/d overwlI:l:e w(lr.Jrop bljstand Is ver/eend door.een
stembure.aUIJd,Ol Na afloop val) de,Verkfez/ngen k<ln 1181 c£lntr<'\<1J slembvmau zlch
zodo.end£l 8f.1n de 'I:l~nd van .de processen-verbaal een OOrdl'J.8/ VorrnSfJ OV8r

eve,ntuelo bGzw.-aren.

20 Het Gerechtsho.f 's-Hertogenb.osch heart het verdachtil slembureaulid VF,\n de gemeente
Li,3ndEM recentelijk Inhoger ber.oerp vsr:oorde81.d tot eenwerkshlfvan 240 uur en zeB
macmden vO,brwddrdellJk£l QevF,lJ1gehbslrBf wegens he! delict van arilkcl 127 Welbook V8n

StrBfrecht (he! ple,gen van bodrlegelljkf'J hendellni;len blj'Verklezlngen). Ger.echlshOf '$"
~ertog8nbosch18 )aIJueri2008, nl, 20"001476-07, gepu"bllcoord op~L~pr8dl<.nl.

Zie sHlkel.J <15, fld 2. en 3, van de l"lsswot.
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'D,e Kiesrs<1dedvls88rt u om dB hllidigebepallng van Mikel J '<8 V81l de f<le,swet
Ie h<md'~;]Y8n.voor degroep kiezem met een verstandelJJI(8 beperklng wl]$t de
kles\clad op de wensslljkheidom hat Y(lrelste van het zelfstclildliJ kl:Jnnerl bepale,n
van de wil an het daaqwerkelljk effectuer1311 d88rv8n door zelfstandlg €len s,tem lIit

Ie brengen, te 11<Jndh<:ivGn, 20w81 ten aanile.nv,an de·klezers dIe ,analfabeet7.ljn

,of de NederiandstJ taall'liet of phvoldoen'de behee,raen ,1;11$ (en ,aam:len van
klezers met een verstandefiJI'8 bep,erl<lng aent de I<;;J8sr<.J8d het Ql3vaar van
ong0w0hste :beYnvloedlng hI] hElt !:liedel'J van bljstahd bovendien ts gr.oet.

De ,Ra,ad realls,e,ert zfch dat ;:;1011 hierrnee 09k In de toe\<omst Qpnleuw e0n aantal
schrlJne,ndB g6vatJen kan vQo,rdo,en ,en befreurt dlt, maar acht, gel€lt op het
uH[Jangspuht vah het. zelfstandigltunnen bepaleh van eel) \VII om te kunnen
stemmen, het gevaar van ongewenste beYnvlo,edlng van de wll van de klezer
dbor.slaggevend.

De 1<Iesrsad hec,hl,eraan dal,er voar belde grp~p.en klezers jlJdlghelden~

voorllchtIng beschlkbagr Is. Dtrldelljkheld ovel' ,de gewenste toepassing van artlkel
J ,28 van de .1<leSWfl! '1\an naar het oordeel van de naad Ge.nbelangrljke blJdrage
leveren 3elll 8Gngc;l!lJke ,belJandelinQ Vf.\r;J klf;lz0rs In bet stemlo,keal, '

,De Kiesraad ,a,cht het'nle! w,Gnselijk d:at op de dag van de stemmlhgln hElt
s'temlokaal,een demonstratiG Van de stempr.lntGr aan klezer~ word! 9898V00, nu
dGze dGm?ns\rallevertnoedelJjk,r:al pJaa!evinden met behulp van de
stemmenpiJiltBr dle,daadwerkellJk Zou worden Qebrulklln 11et verk!ez!ngsproQes
en het onderecheid tLIssen ",en demohstrati.e !'In het daadwerkellJk stemmen 183tlg
to maken zou zlJn, Oak,hler 0cht Qe Rqad het gevaarvan on,gewenste
be'fnvl.oedingpovendien te groat.

De I<Iesr6l,ad ,advlse8rt gemeen'ten om bl) de b,enoemlng van stembUreauleden
voldoendEl rElkenlng iehotJdell met h0!'b81ang 'dalstemb.ure8wle,Oen hun
\IIe!'kzaaf'l;Jhedel:l no.utraal.eo obJeetier I:Jltvoeren, 1n daf v0rb'ancj onlraadthi]
gemeenten kandldateli als lid yah een,8temb,LlreaU te,bel/Dernen, .Indieo Ben
kcJndldClat to~h beno!o'lmd wordt sis S'tembureaulld, beveeH de Raad aen di\ lid
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