
 

Vragen en antwoorden webinar 4 maart 2021 

• Mag ik een vakje voor iemand die blind is inkleuren? 

Dat mag als iemand daar niet toe in staat is. 

• Wat zijn de gegevens van het Meldpunt Onbeperkt Stemmen? 

Op woensdag 10 maart 2021 opent het College voor de Rechten van de 

Mens opnieuw het tijdelijke Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Op de website 

van het College voor de Rechten van de Mens mensenrechten.nl zal een 

aparte pagina komen met een meldformulier. Mensen voor wie het online 

formulier niet of minder toegankelijk is om in te vullen, kunnen uiteraard 

ook telefonisch of met behulp van een tolk NGT hun ervaringen delen. 

• Wanneer ontvangen gemeenten de gesproken kieslijsten? 

Zo snel mogelijk. 

• Hoe lang duurt het om de ijst op de soundbox af te luisteren en hoe 

kan dit versneld worden? 

Alle lijsten met alle kandidaten afluisteren zal een paar uur duren. Met de 

pijltjestoets op de soundbox kan iemand gelukkig snel naar een volgende 

partij springen. 

• Hoe weet je of iemand gebruik kan/mag maken van deze stemmal 

en soundbox? 

In principe mag iedereen die dat wil er gebruik van maken. 

• Hoe kunnen we de doelgroep het beste begeleiden bij het 

stembureau?  En hebben jullie tips over hulp bieden op anderhalve 

meter? 

Als iemand aangeeft begeleid te willen worden, vraag dat wat zijn 

voorkeur heeft, bijvoorbeeld of iemand bij de schouder gepakt wil worden. 

Ook kunt u vragen of iemand begeleid wil worden door het uiteinde van de 

(tast)stok vast te pakken en hem zo de juiste kant op te gidsen. Op deze 

manier is de 1,5m. afstand gegarandeerd. 

• Ik zou graag iets horen over bejegening. Wat is een fijne manier om 

te informeren of iemand hulp kan gebruiken 

Vraag in elk geval of iemand en op wat voor manier iemand het liefst 

geholpen wil worden. Maak duidelijk welke functie u hebt binnen het 

stembureau en vertel of u een mondkapje draagt. Benoem zoveel 

mogelijk zaken en probeer begrippen als ‘daar’ of ‘verderop’ te vermijden. 



• Waar hebben blinden en slechtzienden het meest behoefte aan om 

zelf te willen (en kunnen) gaan stemmen? 

Dit verschilt per persoon en hangt mede af van de aard van de visuele 

beperking. Denk in elk geval aan duidelijke bewegwijzering en belijning, 

goed verlichting, goed ingelichte stembureaumedewerkers die weten 

welke hulpmiddelen (loep, mal, soundbox, kieslijsten in aangepaste 

leesvorm) er aanwezig zijn en hoe ze werken. 

• Als de persoon in kwestie duidelijk klachten toont van corona, 

kan/mag je dan zeggen dat je deze persoon niet wilt begeleiden?  

Dat mag. Leg duidelijk uit waarom u de betreffende persoon niet kunt 

begeleiden. 

• Passen de stemformulieren 2021 alleen in de stemmal die nu wordt 

geleverd? Moet deze bij iedere verkiezing worden vervangen? 

Zoals het nu gaat met de stembiljetten moet de mal iedere keer worden 

vervangen. Er zijn plannen voor een nieuw stembiljet, dan kan de mal 

steeds hergebruikt worden. 


