
 
 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 

 

  

Bezoekadres 

Amstel 1 

1011 PN Amsterdam 

 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl 

 Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 

  

 

Aan   

Rekenkamer Metropool Amsterdam 

T.a.v. dhr. J.A. de Ridder 

Directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

 

 

 

 

 

 Datum 17 juni 2019 
 Uw kenmerk Uw brief d.d. 3  juni 2019 met kenmerk: RA_19_106 
 Behandeld door Directie Basisinformatie; H.J. Smid, plv. Programmamanager verkiezingen 
 Kopie aan - 
 Bijlage - 
 Onderwerp  Bestuurlijke reactie college BenW op bestuurlijk rapport Toegankelijkheid van 

stemlocaties 
 
 

Geachte heer de Ridder,  

 

Het college van burgermeester en wethouders (hierna: het college) dankt de Rekenkamer 

Metropool Amsterdam (hierna: de rekenkamer) voor het rapport en de daarin opgenomen 

conclusies en aanbevelingen. Hieronder treft u de bestuurlijke reactie van het college aan.  

 

Woord vooraf 

Per 1 januari 2019 is de Kieswet gewijzigd en moeten alle stemlocaties toegankelijk zijn voor 

kiezers met een lichamelijke beperking. Vóór 2019 gold de eis dat 25% van de stemlocaties 

toegankelijk moest zijn voor lichamelijk beperkten. De wijziging in de Kieswet brengt verder met 

zich mee dat er nieuwe toegankelijkheidscriteria van toepassing zijn. Deze criteria zijn in opdracht 

van het ministerie van BZK door PBT opgesteld1 en voldoen aan de Integrale 

Toegankelijkheidsstandaard 20182.  

 

Met de nieuwe wetgeving wordt beoogd op termijn 100% toegankelijkheid te realiseren. Het 

college sluit zich aan bij dit streven, maar geeft daarnaast aan dat het voor Amsterdam in de 

praktijk zeer lastig te realiseren is. In een brief van 9 november 2018 van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erkent de minister ook dat volledige 

toegankelijkheid voor gemeenten lastig haalbaar is.  

 

                                                                    
1 Toegankelijkheidscriteria stembureaus 2018, PBT Consult, oktober 2018 
2 Deze ITstandaard is door PBT Consult ontwikkeld in overleg met (ervarings-)deskundigen en 
belangenorganisaties op het gebied van toegankelijkheid. Het is een breed gedragen standaard. 
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Stembureaus hebben een tijdelijke functie en de locaties die voor stembureaus worden gebruikt 

hebben in de basis een andere bestemming. Daarnaast is het overgrote deel van de locaties in 

Amsterdam geen eigendom van de gemeente. Bij het selecteren van locaties alsmede het 

aanbrengen van tijdelijke voorzieningen om de toegankelijkheid te vergroten is de gemeente 

daarom altijd deels afhankelijk van de bereidwilligheid en toestemming van eigenaren van deze 

locaties.  

 

Algemene reactie op het rapport 

Met het oog op de wetswijziging op grond waarvan alle stemlocaties sinds 1 januari 2019 

toegankelijk moeten zijn, heeft het college extra inspanningen verricht bij de verkiezingen in 2019. 

Ondanks deze inspanningen herkent het college de conclusies van de rekenkamer. Het rapport 

geeft naar de mening van het college een goed inzicht in de knelpunten die spelen bij het 

toegankelijk maken van stemlocaties en de beoordeling en implementatie van de nieuwe checklist 

met toegankelijkheidscriteria.  

 

Het college merkt op dat de checklist met de nieuwe toegankelijkheidscriteria pas eind oktober 

2018 is vastgesteld, nadat het merendeel van de stemlocaties voor de verkiezingen in 2019 reeds 

was bepaald. Door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten is bij de vaststelling van de checklist en criteria geconcludeerd dat sommige van de 

criteria zeer lastig te beoordelen zijn. Daarom is afgesproken dat de checklist een dynamisch 

document is dat na de verkiezingen geëvalueerd zal worden hetgeen mogelijk tot aanpassingen 

zal leiden.  

 

Uit het rapport van de rekenkamer blijkt ook hoe gecompliceerd het is om de toegankelijkheid te 

bepalen. Op grond van de checklist met toegankelijkheidscriteria kunnen locaties niet toegankelijk 

zijn die in de praktijk voor veel lichamelijk beperkten wel goed toegankelijk blijken te zijn. 

Anderzijds kunnen locaties die volgens de criteria toegankelijk zijn in de praktijk als niet 

toegankelijk worden ervaren. Goede voorbeelden hiervan zijn de stembus en het stemhokje die 

voldoen aan de criteria  van de maximale hoogte en minimale grootte, maar in de praktijk soms als 

te hoog of te klein ervaren worden. Bovenstaande heeft er waarschijnlijk toe geleid dat een hoger 

percentage toegankelijke stemlocaties is gecommuniceerd dan volgens het rapport van de 

rekenkamer in de praktijk is gerealiseerd. 

 

Desalniettemin, deelt het college de conclusie dat verbeteringen noodzakelijk zijn in de 

beoordeling van de stemlocaties 0p basis van de geldende criteria, het aanbrengen van tijdelijke 

voorzieningen en de informatievoorziening over toegankelijkheid richting de kiezer. In 2020 staan 

geen verkiezingen gepland. Het college zal dit verkiezingsvrije jaar gebruiken om een uitgebreide 

analyse te maken van de toegankelijkheid van de stemlocaties. Op basis hiervan zal een plan van 

aanpak ontwikkeld worden met verbeterpunten voor de eerstvolgende verkiezing, de Tweede 

Kamer verkiezing in maart 2021.  
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Hieronder gaat het college in op de afzonderlijke aanbevelingen die de rekenkamer doet. 

 

Aanbeveling 1: Maak de locatie-indeling realistischer. 

Momenteel maakt het college onderscheid tussen 3 categorieën locaties om de toegankelijkheid 

van locaties aan te geven: 

 A-locaties die zelfstandig toegankelijk zijn voor lichamelijk beperkten; 

 B-locaties die met hulp toegankelijk zijn voor lichamelijk beperkten; 

 C-locaties die niet toegankelijk zijn voor lichamelijk beperkten. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat deze categorisering in de praktijk onvoldoende voldoet. 

Veel A-locaties blijken volgens het rapport in de praktijk niet volledig toegankelijk vanwege een 

onvoldoende kritische beoordeling en slechte uitvoering van tijdelijke voorzieningen. Daarnaast 

doet de rekenkamer de aanbeveling de categorie B-locatie (toegankelijk met hulp) te schrappen, 

aangezien dit haaks staat op de bedoeling van de Kieswet dat mensen zelfstandig moeten kunnen 

stemmen. 

 

Het college neemt deze aanbeveling als volgt over: 

Alle locaties die bij de verkiezingen in 2019 gebruikt zijn, zullen opnieuw bezocht en kritisch 

beoordeeld worden. Tevens zal het college het gesprek aangaan met het ministerie van BZK, de 

VNG en de NVVB om de (toepassing van de) toegankelijkheidscriteria te evalueren en waar nodig 

om verduidelijking vragen. Op basis hiervan zal een nieuwe locatie-indeling gemaakt worden die 

een beter beeld geeft van de mate waarin locaties toegankelijk zijn en aan de 

toegankelijkheidscriteria voldoen.  

 

Op basis van deze bevindingen zal ook bezien worden of de huidige categorisering van locaties  

nog voldoet, nadere uitleg behoeft, of aangepast moet worden. Het uitgangspunt daarbij is 

uiteraard dat alle locaties volledig toegankelijk moeten zijn. Het college deelt de conclusie van de 

rekenkamer dat alle locaties die dit niet zijn, haaks staan op de bedoeling van de Kieswet. Zolang 

echter nog niet voldaan kan worden aan volledige toegankelijkheid, moeten kiezers zo goed 

mogelijk geïnformeerd worden over de mate van toegankelijkheid van niet volledig toegankelijke 

stemlocaties. Zo kunnen kiezers zelf een weloverwogen keuze maken waar ze hun stem uit 

kunnen brengen. 

 

Aanbeveling 2: Wees alert op de uitvoering van tijdelijke voorzieningen. 

In opdracht van de gemeente worden op verschillende stemlocaties maatregelen getroffen om de 

toegankelijkheid te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van drempelhulpen en 

vlonders. Uit het rapport volgt dat veel van deze tijdelijke voorzieningen niet voldoen. Dit is 

volgens de rekenkamer op te lossen door een zorgvuldigere voorbereiding en beoordeling van de 

locaties en een betere uitvoering van het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen door de 

leverancier die daarvoor wordt ingehuurd. 
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De rekenkamer adviseert om de tijdelijke voorzieningen door middel van een checklist te laten 

controleren door de ambtenaren die rondes maken op de verkiezingsdag. Ook adviseert de 

rekenkamer niet meer van tijdelijke alternatieve routes gebruik te maken, omdat deze problemen 

veroorzaken. Daarnaast moet volgens de rekenkamer gekeken worden naar tijdelijke 

gehandicaptenparkeerplaatsen voor verkiezingen en de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn. 

Tenslotte adviseert de rekenkamer om na te denken over de aanschaf van nieuwe stembussen, 

omdat de huidige stembussen als te hoog ervaren worden. 

 

Het college neemt deze aanbeveling als volgt over: 

In de bij de vorige aanbeveling reeds aangekondigde herbeoordeling van alle stemlocaties zal ook 

gekeken worden naar de mate waarin de voorheen gebruikte tijdelijke voorzieningen en 

alternatieve routes op de stemlocaties voldoen. Op basis van de bevindingen zullen tijdige 

voorzieningen zo nodig vervangen of aangepast worden en bezien worden of alternatieve routes 

inderdaad geen meerwaarde kunnen bieden, zoals in het rapport geconcludeerd wordt. Tevens zal 

het college de uitvoering van het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen door ingehuurde 

leveranciers evalueren. Bij toekomstige verkiezingen zal hier scherper toezicht op gehouden 

worden, onder anderen door de ambtenaren die tijdens de verkiezingsdag de stemlocaties 

controleren. 

 

Met betrekking tot de gehandicaptenparkeerplaatsen vindt binnen de gemeente reeds overleg 

plaats om dit voor de eerstvolgende verkiezing efficiënter te faciliteren. De hoogte van de 

inwerpgleuf van de huidige stembussen is lager dan de in de toegankelijkheidscriteria opgenomen 

maximale hoogte van 1.100 mm. Voor zover bij het college bekend is, wordt dit type stembus in 

alle Nederlandse gemeenten gebruikt. Op dit moment ziet het college geen reden om nieuwe 

stembussen aan te schaffen. 

 

Aanbeveling 3: Ga uit van een brede focus op de groep mensen met een lichamelijke 

beperking. 

Uit het rapport volgt dat het college de indruk wekt zich met name te richten op kiezers in een 

reguliere rolstoel, als het gaat om het bepalen van de toegankelijkheid, het aanbrengen van 

tijdelijke voorzieningen en communicatie over toegankelijkheid. Aanbevolen wordt om een 

bredere focus te hanteren en bij het bepalen van de toegankelijkheid, aanbrengen van 

voorzieningen en communicatie richting kiezers rekening te houden met alle soorten lichamelijke 

beperkingen en hulpmiddelen die hiervoor gebruikt worden. 

 

Het college neemt deze aanbeveling als volgt over: 

Het is geenszins de bedoeling van het college om zich enkel te beperken tot het faciliteren en 

informeren van kiezers in een reguliere rolstoel. Stemlocaties moeten toegankelijk zijn voor alle 

lichamelijk beperkten, ongeacht welk hulpmiddel zij gebruiken. Het college zal zich bij 

toekomstige communicatie rondom de verkiezingen en toegankelijkheid van stemlocaties 

nadrukkelijker richten op alle lichamelijk beperkten. Met betrekking tot het bepalen van de 

toegankelijkheid van locaties en het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen zal het college ook 

nadrukkelijker rekening houden met alle lichamelijk beperkten.   



  Gemeente Amsterdam Datum 17 juni 2019 

  Kenmerk  

  Pagina 5 van 5 

 

Tot slot 

Het rapport van de rekenkamer geeft een goed beeld van de knelpunten die spelen bij het 

toegankelijk maken van stemlocaties en de implementatie en beoordeling van de 

toegankelijkheidscriteria. Daarnaast geeft het rapport inzicht in verbeterpunten die noodzakelijk 

zijn bij toekomstige verkiezingen. Het college herkent de conclusies en zal het verkiezingsvrije jaar 

(2020) gebruiken om verbeteringen te realiseren in de toegankelijkheid van stemlocaties. Tijdig 

voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 zal het college haar plannen om de 

toegankelijkheid te vergroten aan de gemeenteraad presenteren. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend,   

  

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

 

 

 

 

Femke Halsema  

burgemeester  
 

 


