
 

 

Tweede Kamer der Staten Generaal 

Vaste commissie Binnenlandse Zaken 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Onderwerp 

Inbreng Ieder(in) tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 

 

Datum Referentie Inlichtingen bij Bijlagen 

9-12-2020 20-0646 IS/TH t.hardick@iederin.nl - 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Uw commissie bespreekt op 10 december de inbreng van het verslag op het wetsvoorstel “tijdelijke 

wet verkiezingen Covid-19”. 

Ieder(in) vertegenwoordigt de collectieve belangen van ruim 2 miljoen mensen met een beperking 

en/of chronische ziekte in Nederland. De uitbreiding van de mogelijkheden om veilig te kunnen 

stemmen is zeker voor onze achterban, waarvan een groot deel een risicovolle gezondheidssituatie 

heeft, van grote meerwaarde. Het briefstemmen zou ook voor mensen met een hoog 

gezondheidsrisico jonger dan 70 jaar een uitkomst kunnen zijn om toch zelfstandig hun stem uit te 

kunnen brengen. In reactie op het voorliggende wetsvoorstel vragen wij uw aandacht voor het 

informeren en uitleg geven over de soms complexe zaken rond veilig stemmen voor mensen met 

een verhoogd gezondheidsrisico en hun naasten en/of mantelzorgers. 

 

Proces rond machtigen complex voor veel mensen met een hoog gezondheidsrisico 

Voor mensen met een hoog gezondheidsrisico, alsmede hun naasten en/of mantelzorgers, kan 

machtigen de enige veilige manier zijn om zelfstandig een stem uit te brengen. Niet iedereen heeft 

iemand in zijn of haar directe omgeving om een volmacht aan te verlenen, of iemand in de directe 

omgeving die voldoende vertrouwd is1 om te volmachten. Dat wordt mede veroorzaakt doordat ook 

naasten en mantelzorgers zelf ook tot de hoog-risicogroep behoren vanwege het 

besmettingsgevaar. Daarnaast zijn er binnen deze groep ook mensen die hun stemrecht zelfstandig 

willen kunnen uitoefenen en die dat nu niet kunnen vanwege het hoge gezondheidsrisico en 

waarvoor het machtigen nu het enige alternatief is. Wij krijgen signalen uit onze achterban van 

mensen met een cognitieve beperking dat zij de verschillende mogelijkheden van het 

machtigingsproces, maar ook de volgordelijkheid van de gezondheidscheck als zeer complex 

                                                

1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0004045&artikel=29&z=2016-07-14&g=2016-07-14 
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ervaren. Ook kunnen mensen vanwege het hebben van een verhoogd gezondheidsrisico 

bijvoorbeeld niet zelf naar een winkel, bibliotheek of postagentschap gaan om een kopie van hun 

legitimatiebewijs te maken. Ook vragen mensen vragen zich af of ze – als ze geen begeleider 

hebben – wel hulp krijgen in het stemhokje.  

 

Wilt u de minister vragen om stevig in te zetten op het toegankelijk en begrijpelijk 

uitleggen van de complexiteit van het stemproces voor iedereen met een hoog 

gezondheidsrisico? 

 

Wilt u de minister vragen om voor mensen met een beperking op maat toegesneden 

informatie te geven over de werkwijze van het stemmen en daar ook een informatiepunt 

voor open te stellen? 

 

Wilt u de minister vragen om de mogelijkheid van briefstemmen voor mensen met een 

hoog gezondheidsrisico, jonger dan 70 jaar, te blijven onderzoeken? 

 

Digitale toegankelijkheid en begrijpelijk taalgebruik 

Met de uitbreiding van de mogelijkheid tot machtigen en de mogelijkheid van briefstemmen voor 

mensen ouder dan 70 jaar vervalt voor veel mensen de ondersteunende en informerende rol van 

de stembureauleden. Daarom is het van belang dat zowel in de steminstructie als in de informatie 

over het stemproces die digitaal beschikbaar komt duidelijke uitleg in begrijpelijke taal gebruikt 

wordt. Ook de informatie op de websites van de gemeenten over de maatregelen rond het 

stemmen en over de voorzieningen in de stemlokalen moet toegankelijk en begrijpelijk zijn. 

Ter ondersteuning hierbij bieden wij via onze achterban graag een netwerk en 

ervaringsdeskundigheid aan. 

 

Wilt u de minister vragen om – zeker in het licht van de vaak al complexe extra 

coronamaatregelen – extra aandacht te geven aan toegankelijkheid en begrijpelijk 

taalgebruik zodat zoveel mogelijk mensen van hun stemrecht gebruik kunnen maken? 

 

We vertrouwen erop dat u aan deze punten aandacht zult besteden en wensen u een goed debat. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Illya Soffer 

Directeur Ieder(in) 


