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Experimenten met stemhulp 2021.
Bij de verkiezingen in 2021 wordt met experimenten onderzocht op welke
manier kiezers ondersteund kunnen worden bij het stemmen. Dit is
onderdeel van experimentenwet die testen met het uitbrengen van
stemmen vóór de verkiezingsdag mogelijk maakt.
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde in juni 2018 een
aantal wetswijzigingen aan om het verkiezingsproces toegankelijker te
maken. Inmiddels zijn twee van de aangekondigde wetsvoorstellen bij de
Tweede Kamer ingediend, waardoor onder meer de processen-verbaal
van de verkiezingsuitslagen voortaan online gepubliceerd moeten worden.
De minister wil ook experimenten mogelijk maken om vervroegd stemmen
uit te proberen. Daarmee hoopt ze dat er minder volmachten worden
gegeven en meer mogelijkheid is zelf te stemmen.
Bijstand
Eerder dit jaar zei de minister te bekijken of we ook bijstand aan mensen
met een verstandelijke beperking in het stemhokje verleend kan worden
door stembureauleden. Dit gaat nu gebeuren binnen de aangekondigde
experimentenwet. “Kiezers ervaren dan geen druk van andere wachtende
kiezers, kunnen oefenen met het stemmen en het is mogelijk getrainde
stembureauleden het proces te laten begeleiden. Er is maatwerk mogelijk
door geschikte omstandigheden te creëren om kiezers met een beperking
te ondersteunen en waar nodig te helpen om te kunnen stemmen”, schrijft
Ollongren.
Verkiezingen 2021
Het streven is de experimenten bij verkiezingen in 2021 te houden. Hoe
dit experiment er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Dit wordt ook
besproken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals
Ieder(in) en de vereniging Gehandicaptenzorg. Na afloop van de
experimenten wordt bekeken hoe de mogelijkheid voor hulp in het
stemhokje structureel in de Kieswet kan worden geregeld.
Mobiele stembureaus
Maatregelen om de toegankelijkheid van de verkiezingen te verbeteren in
de vorm van meer en betere voorlichting en het gebruik van mobiele
stembureaus kunnen volgens de minister al vóór de komende
verkiezingen in 2019 genomen worden. Zij gaat gemeenten “waar nodig”
ook stimuleren dat te doen.

