Actieplan Toegankelijk Stemmen
Merkbaar minder drempels bij verkiezingen
Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Sommige mensen hebben een lichamelijke beperking. Denk aan
iemand in een rolstoel of iemand met een blindengeleidehond. Er zijn ook veel andere kiezers die problemen hebben bij het
stemmen. Denk aan mensen die moeite hebben met lezen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking of mensen met
dementie. Dit actieplan heeft als doel dat ook deze groepen makkelijker kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021.
Met de uitvoering van het actieplan werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad,
de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen aan bewustwording en toegankelijke verkiezingen. En daarmee aan de uitvoering
van het VN-verdrag Handicap.

Samen willen wij:
de toegankelijkheid van de stemlokalen verbeteren.
	informatie geven over stemmen die beter te begrijpen is voor iedereen.
leden van het stembureau beter informeren.
	dat politieke partijen begrijpelijk spreken en schrijven in hun verkiezingscampagne..
Om dit voor elkaar te krijgen gaan wij:
1. De stemlokalen beter toegankelijk maken. We onderzoeken op welke manier dat kan en hoe we
gemeenten daarbij kunnen helpen.
2. Gemeenten vragen om één of meer stemlokalen aan te passen voor specifieke doelgroepen.
Voorbeelden zijn: een tolk Nederlandse Gebarentaal voor dove kiezers, een gastheer/-vrouw die mensen kan
begeleiden, een stemlokaal met weinig prikkels en een hulpmiddel voor blinde kiezers.
3. Ervoor zorgen dat gemeenten kennis en voorbeelden met elkaar kunnen delen. Op die manier zorgen we dat
goede ideeën door meer gemeenten worden overgenomen.
4. Onderzoeken hoe we informatie voor kiezers op één website kunnen verzamelen. Op die website kunnen kiezers
informatie over stemmen vinden. En over de toegankelijkheid van stemlokalen. Deze website moet begrijpelijk en
toegankelijk zijn voor iedereen.
5. Goede voorbeelden van bestaande voorlichting over het stemmen verzamelen. En zorgen dat deze
voorlichting zo veel mogelijk mensen bereikt. Hierdoor kunnen meer kiezers zich makkelijker voorbereiden op
het stemmen.
6. De uitleg over het stemmen aan kiezers verbeteren. Gemeenten krijgen een voorbeeldtekst in begrijpelijke taal.
Hierbij krijgen ze afbeeldingen die zij kunnen gebruiken. Daarnaast willen we voor de stempas een herkenbare
envelop.
7. De (digitale) informatie voor stembureauleden uitbreiden met een speciaal gedeelte over toegankelijkheid.
Hierin vinden stembureauleden meer informatie over hoe ze kiezers in het stemlokaal uitleg kunnen geven
over het stemmen.
8. Een actielijst voor stembureauleden maken. In de actielijst staat hoe je het stembureau goed toegankelijk maakt
en houdt op de dag van de verkiezing.
9. Een debat in begrijpelijke taal tussen politici laten organiseren in de periode vóór de Tweede Kamerverkiezing
2021. In dit debat kunnen kiezers meepraten.
10. Politieke partijen oproepen om hun partijprogramma’s begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen.
Hierbij geven experts hulp.
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