
NEDERLANDS JURISTENBLAD – 9-6-2017 – AFL. 23  1607

1234

Waarom mensen met een verstandelijke 
beperking geen recht hebben op  
ondersteuning bij het stemmen

Edward Brüheim & Ron de Jong1

Recentelijk publiceerden Van 
Eijndhoven & Goudsmit in 
dit tijdschrift een bijdrage 

waarin zij bepleiten mensen met 
een verstandelijke beperking toe te 
staan in het stemhokje assistentie te 
ontvangen bij het invullen van hun 
stembiljet.2 Op dit moment kunnen 
de leden van het stembureau alleen 
kiesgerechtigden die wegens hun 
lichamelijke gesteldheid hulp behoe-
ven toestaan om zich in het stem-
hokje te laten bijstaan.3 Volgens de 
beide auteurs is de Kieswet daarmee 
in strijd met het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap.4 Artikel 29 van dat ver-
drag bepaalt immers dat personen 
met een handicap, waar nodig en op 
hun eigen verzoek, ondersteuning 
moet worden toegestaan bij het uit-
brengen van hun stem. Bij het toe-
treden tot het verdrag heeft het 
Koninkrijk der Nederlanden evenwel 
een interpretatieve verklaring afge-
legd ten aanzien van die bepaling. 
Kort gezegd komt die verklaring  
er op neer dat assistentie in het 
stemhokje blijft voorbehouden aan 
kiesgerechtigden met een fysieke 
handicap.5 

Vanwaar die inperking? In de 
parlementaire geschiedenis zijn 
daar, naast de reden6 die Van Eijnd-
hoven & Goudsmit zelf al noemen, 
nog twee andere (en belangrijkere) 
redenen voor te vinden. Op de eer-

Nederland een volmacht kan wor-
den verleend, maar het kan toch 
moeilijk als argument worden 
gebruikt om dan ook de waarborgen 
bij het persoonlijk uitbrengen van 
de stem in het stemlokaal maar te 
verlagen.

Dat het kiesgerechtigden met 
een verstandelijke beperking niet is 
toegestaan om zich in het stemhok-
je te laten bijstaan – voorlichting 
geven in het stemlokaal, maar bui-
ten het stemhokje, mag wel – heeft, 
zoals gezegd, nog een tweede reden. 
Sinds de grondwetswijziging van 
2008 worden personen, die wegens 
een geestelijke stoornis onbekwaam 
zijn rechtshandelingen te verrich-

ste plaats verhoudt het bieden van 
assistentie zich slecht met de alge-
mene beginselen voor het houden 
van vrije en eerlijke verkiezingen. 
Het maakt inbreuk op het stemge-
heim en kan allerlei onregelmatig-
heden faciliteren, zoals stemdwang 
of family voting. Daarom is het 
belangrijk de groep kiesgerechtig-
den die aanspraak kan maken op 
assistentie in het stemhokje zo klein 
mogelijk te houden en duidelijk af 
te bakenen. Toen de mogelijkheid 
van assistentieverlening in Neder-
land werd geïntroduceerd, drong de 
Tweede Kamer – onder verwijzing 
naar misstanden die zich in Ierland 
hadden voorgedaan – er dan ook bij 
de regering op aan, dat verduidelijkt 
moest worden dat alleen kiesgerech-
tigden met een lichamelijke  
handicap assistentie kon worden 
toegestaan.7 Anders dan een ver-
standelijke beperking is een licha-
melijke handicap immers door het 
stembureau en omstaanders meest-
al duidelijk waar te nemen. De inter-
pretatieve verklaring van Nederland 
bij het gehandicaptenverdrag ligt in 
de lijn van dit argument.

Van Eijndhoven & Goudsmit 
wijzen erop, dat beïnvloeding van 
een persoon met een verstandelijke 
beperking ook mogelijk is door het 
systeem van volmachtverlening. Dit 
is inderdaad een zwakte van de laag-
drempelige manier waarop in 
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In de speciale NJB-editie over en voor 
de Staatscommissie Bezinning Parle-
mentair Stelsel riepen wij op tot her-
overweging van het verbod op hulp 
in het stemhokje voor mensen met 
een verstandelijke beperking. We zijn 
blij om in de reactie van Brüheim en 
De Jong te lezen dat zo’n heroverwe-
ging aandacht verdient.

Wat opvalt is dat met de argu-
menten die Brüheim & De Jong noe-
men, lijkt te worden uitgegaan van 
een of-of scenario: of mensen met 
een verstandelijke beperking mogen 
hulp inroepen bij het stemmen of we 
houden vrije en eerlijke verkiezingen. 
Het VN-verdrag handicap verplicht de 
overheid om vanuit mensenrechten-
perspectief juist voor beide zorg te 
dragen: en te zorgen dat ook mensen 
met een verstandelijke beperking 
hun stemrecht kunnen uitoefenen en 
te zorgen dat de verkiezingen vrij en 
eerlijk verlopen. Moeilijk? Misschien. 
Onmogelijk? Nee.

Er is één argument genoemd 
door Brüheim en de Jong waar we 
nog apart bij stil willen staan. Het 

inroepen van hulp in het stemhokje 
zou ‘bewijzen’ dat iemand met een 
verstandelijke beperking niet in staat 
is om zijn wil met betrekking tot het 
kiesrecht zelfstandig te bepalen. Wat 
ons betreft bevestigt dit argument de 

vooroordelen die bestaan over deze 
groep. Wij hebben in de afgelopen 
maanden op diverse bijeenkomsten 
mensen met een (licht) verstandelij-
ke beperking gesproken die goed wis-
ten op wie zij wilden stemmen. Dat 
staat los van de hulp die sommigen 

van hen graag zouden krijgen in het 
stemhokje. Die hulp kan bijvoorbeeld 
nodig zijn omdat de stemmer onrus-
tig wordt van het alleen zijn. Omdat 
hij door de stress vergeet wat hij 
moet doen. Of omdat hij bang is om 
het ‘verkeerd’ te doen. Dat heeft alle-
maal niets te maken met de vraag of 
iemand in staat is zijn volksvertegen-
woordiger te kiezen.

Maar waar het uiteindelijk alle-
maal om draait is dat de mensen-
rechten op dit punt helder zijn: 
iedereen mag stemmen en wie daar 
vanwege zijn handicap hulp bij nodig 
heeft, moet die kunnen krijgen. Het 
verwezenlijken van het stemrecht 
voor iedereen, ongeacht welke beper-
king iemand heeft, is een plicht van 
de overheid. Dit is geen vrijblijvende 
aanbeveling, maar een verdragsrech-
telijke verplichting.  

ten,8 niet langer categoraal van het 
kiesrecht uitgesloten.9 De wetgever 
ging er daarbij vanuit dat als een 
curandus zelf aangeeft zijn stem-
recht uit te willen oefenen, ook mag 
worden verondersteld dat hij in 
staat is zijn wil met betrekking tot 
het kiesrecht zelfstandig te bepa-
len.10 En het zelfstandig kunnen 
bepalen van die wil, komt tot uit-

drukking door het zelfstandig uit-
brengen van een stem in het stem-
hokje.11 Paradoxaal genoeg bewijst 
het zonder hulp kunnen stemmen 
dus dat iemand met een verstande-
lijke beperking zijn wil met betrek-
king tot het kiesrecht zelfstandig 
kan bepalen.

Misschien verdient de gedachte 
om personen met een verstandelijke 

beperking in het stemhokje geen bij-
stand toe te staan heroverweging, 
maar het uitbreiden van de groep 
kiesgerechtigden die zich mag laten 
bijstaan is niet zonder risico. De dis-
cussie wordt bovendien zuiverder 
wanneer de motieven om geen hulp 
toe te staan volledig worden weerge-
geven.  
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