Toegankelijkheid van stemlokalen
Deze brochure bevat belangrijke richtlijnen voor toegankelijke verkiezingen.
Het helpt je als lokaal bestuur bij de keuze van een geschikte locatie en de inrichting ervan.

Welke aandachtspunten zijn belangrijk om iedereen, ook kiezers met een handicap, vlot te laten deelnemen
aan de verkiezingen?
• Stemlokalen en stemhokjes moeten bereikbaar en betreedbaar zijn voor iedereen.
• Elke kiezer moet op papier of digitaal kunnen stemmen, naargelang het stembureau.
• Elke kiezer moet zijn stem zelfstandig en discreet kunnen uitbrengen.
• Elke kiezer heeft recht op ondersteuning en mag zelf kiezen wie hem bijstaat.
• Informatie over stemmen moet begrijpelijk zijn voor iedereen.
Een goede dienstverlening is ook belangrijk. De leden van de stembureaus ontvangen daarom een folder met
meer informatie over klantvriendelijk onthaal en de begeleiding van kiezers met een handicap.
Meer info over de verkiezingen op vlaanderenkiest.be

1 Inleiding
Een stemlokaal is een tijdelijke inrichting in een bestaand gebouw zoals een school, een
dienstencentrum of een gemeentelijke feestzaal. Deze gebouwen zijn niet altijd even toegankelijk.
Heb je een locatie op het oog? Kijk dan na of de plaats voldoende toegankelijk is.
Deze brochure geeft minimale maten om de stembusgang in bestaande gebouwen voor zoveel
mogelijk mensen vlot te laten verlopen.
Voldoet het gebouw toch niet aan deze minimale maten, dan geven we je een aantal organisatorische
tips om het gebouw en de omgeving aan te passen voor de verkiezingen.
Soms kunnen een aantal voorzieningen de toegankelijkheid van het gebouw sterk verbeteren. Zijn
deze niet aanwezig? Steek dan de handen uit de mouwen! Deze elementen zijn vaak eenvoudig te
voorzien en zijn een meerwaarde voor iedereen!

Zorg voor een goede bewegwijzering naar het stemlokaal.
Tekst staat op een egale achtergrond. Kies voor een groot
schreeﬂoos lettertype, vermijd cursieve teksten en gebruik
goed contrasterende kleuren.

Vermijd obstakels in de gangen zoals stoelen en kasten of zorg
ervoor dat ze zich altijd aan een kant van de gang bevinden.

2 Bereikbaarheid
Het stemlokaal is vlot bereikbaar te voet, met de ﬁets, met het openbaar vervoer en met de auto.
• Voor voetgangers is een goed toegangspad essentieel.
• Voorzie ook een mogelijkheid om ﬁetsen te stallen.
• Personen met een handicap moeten de keuze hebben om een aangepaste en voorbehouden
parkeerplaats te gebruiken.
• Organiseer op de verkiezingsdag aangepast vervoer voor personen die moeilijk kunnen stappen en
kondig dat op voorhand aan.
• Zorg voor een voorrijmogelijkheid. Zo kunnen personen met een handicap en ouderen zich laten
brengen en ophalen aan de ingang.

3 Toegangspad
• Een drempelvrij pad loopt vanaf het openbaar domein en de parkeervoorziening naar de
hoofdingang van het gebouw. De ondergrond is voor iedereen goed begaanbaar: effen,
aaneengesloten, zelfs in vochtige omstandigheden slipvrij en met een lage rolweerstand.
• De toegangspaden zijn minstens 120 cm breed. Plaatselijk is een versmalling tot 85 cm wel mogelijk.

• Vermijd obstakels op het toegangspad (bv.
vermijd overhangend groen) of maak obstakels
duidelijk zichtbaar (bv. markering van paaltjes).
• Is het toegangspad te lang (meer dan 200 m)?
Voorzie een rustpunt met een bank.
• Zorg voor bewegwijzering vanaf de straat.
Combineer daarbij woord en beeld. Een goede
bewegwijzering bevat heldere taal en universele
pictogrammen. Tekst staat op een egale achtergrond. Kies voor een groot schreeﬂoos lettertype,
vermijd cursieve teksten en gebruik goed
contrasterende kleuren.

4 Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen
• Ten minste 6% van de parkeerplaatsen met een minimum van 1 parkeerplaats is aangepast en
voorbehouden voor personen met een handicap.
• Deze parkeerplaatsen liggen zo dicht mogelijk bij de ingang van het stemgebouw.
• Ze zijn duidelijk aangegeven met een blauwe kleur of randmarkering en een (officieel) verkeersbord E9a
(wegcode).
• De parkeerplaatsen zijn vlak en de ondergrond is toegankelijk.

• Zijn er geen aangepaste en voorbehouden
parkeerplaatsen of zijn ze niet ruim genoeg?
Zorg dan voor tijdelijk aangepaste en
voorbehouden parkeerplaatsen. Je kan
bijvoorbeeld twee standaardparkeerplaatsen
samenvoegen en voorzien van een duidelijke
afbakening en signalisatie.

De route naar het gebouw is drempelvrij,
zonder obstakels, veilig en heeft een
toegankelijke ondergrond.

Zorg voor voldoende manoeuvreerruimte
aan de kant van de bestuurder, bij
de passagier én achter het voertuig

5 Ingang
Vlot het gebouw binnenkomen is essentieel. Is dit bij de gekozen stemlocatie niet het geval?
Bekijk dan of een betere, alternatieve ingang mogelijk is. Hou er rekening mee dat ook het toegangspad naar deze ingang toegankelijk moet zijn.
• De ingang van het gebouw is door een bewegwijzering makkelijk te vinden.
• De toegang is drempelvrij. Een niveauverschil tot 2 cm is toegelaten.
Een klein aantal treden, bijvoorbeeld bij de toegang of in een gang, kan je overbruggen met een
oprijplaat of oprijgoten. Let wel, deze mogen het gebruik voor andere kiezers niet belemmeren.
• De vrije doorgangsbreedte van de deuropening is minstens 85 cm. Voor en na elke deur (ook in het
tochtsas) is een vrije draairuimte nodig met een diameter van minstens 120 cm. Voor en achter de deur is
er naast de deurkruk een vrije opstelruimte van minstens 30cm.
Is de deur te smal, maar bestaat die uit twee deurvleugels? Zorg ervoor dat beide open staan op de
verkiezingsdag of dat er iemand de tweede vleugel vlot kan openen als het nodig zou zijn.
• Deuren zijn licht te bedienen. Je moet ze met één vinger kunnen openen.

Glazen deuren of wanden hebben een contrastmarkering
op ooghoogte, op heuphoogte en op vloerniveau.
Alleen een gezandstraalde strook volstaat niet.

Verwijder matten waarover kiezers kunnen struikelen.
Zorg voor vlakke antislipmatten met korte vezels.

6 Bereikbaarheid van de lokalen
Elk stemlokaal is bereikbaar zonder drempels en ligt bij voorkeur op het gelijkvloers. Wanneer het
stemlokaal zich toch op een verdieping bevindt, is een lift noodzakelijk. Is dat niet het geval, voorzie
dan een aangepast stemhokje in het best toegankelijke deel van het gebouw.
• Gangen zijn minstens 120 cm breed. Plaatselijk is een versmalling tot 85 cm mogelijk.
• Deuren hebben een doorgangsbreedte van minstens 85 cm. Voor en na elke deur is een vrije
draairuimte nodig met een diameter van minstens 120 cm. Voor en achter de deur is er naast de
deurkruk een vrije opstelruimte van minstens 30cm.
• Kies voor een helling van maximaal 10% om kleine drempels te overbruggen. Voor langere hellingen is
5% het maximale hellingspercentage.
• Er is bij voorkeur aangepast sanitair beschikbaar dichtbij het stemlokaal.
• Is er een lift? Om optimaal toegankelijk te zijn meet de lift minstens 110 cm op 140 cm en heeft deze
een deuropening van minstens 90 cm.

7 Algemene inrichting van het stemlokaal
Eénmaal in het gebouw, bepaalt de inrichting van het stemlokaal en het stemhokje of iedere kiezer
zelfstandig en comfortabel kan stemmen. Hierbij streven we naar integrale toegankelijkheid voor
iedereen.
• Plaats de voorzitterstafel dicht bij de ingang van het stemlokaal. Zorg dat de mensen die binnen- en
buitengaan elkaar niet hinderen.
• Voorzie aan de voorzitterstafel, de stembus en het aangepaste stemhokje voldoende vrije ruimte
voor rolstoelgebruikers.
• Vermijd elektrische snoeren op de looproute of maak ze vast aan de grond.
• Vermijd storend achtergrondlawaai.

Zorg voor voldoende en gelijkmatige verlichting.

Reguliere stemhokjes met gordijn
zijn ten minste 90 cm breed.
De schrijftafel is 110 cm hoog om
rechtstaand te stemmen.

Voorzie minstens 2 stoelen voor kiezers die
moeten wachten.

8 Communicatie
• Maak bekend welke voorzieningen zijn getroffen: bv. aangepast vervoer, voorbehouden
parkeerplaatsen, aangepast stemhokje…
• Laat kiezers op tijd weten bij wie ze terecht kunnen met vragen.
• Zorg in elk stemlokaal voor een gemakkelijk leesbare versie van de richtlijnen voor de kiezers over het
stemproces.
• Deel deze info op voorhand. Zorg ervoor dat het gebruikte medium (website, digitaal document,
brief, folder…) zelf ook toegankelijk is.

9 Het aangepast stemhokje
Op elke stemlocatie is ten minste één aangepast stemhokje.
• Plaats het stemhokje dicht bij de voorzitterstafel.
• Voorzie een gemakkelijke toegang tot het stemhokje.
• Maak het herkenbaar met een pictogram.
• Hang het gordijn voldoende laag om het stemgeheim voor een
zittend persoon te verzekeren.
• De tafel in een aangepast stemhokje moet je zittend kunnen gebruiken.
• Voorzie een stoel in de buurt die je snel in het stemhokje kan plaatsen
voor een persoon die liever zittend zijn stem uitbrengt.

Denk aan een ketting voor het stempotlood (50 cm)
en een vergrootglas voor slechtzienden.

Plaats het scherm op max. 50 cm van de tafelrand
en vermijd reﬂectie in het beeldscherm of
verblinding door (zon)licht.

10 Advies en informatie
Inter is het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design.
Overheden die verkiezingen organiseren kunnen bij Inter terecht voor informatie en advies op maat.
Inter helpt je om een juiste inschatting te maken van de toegankelijkheid van de locatie. Daarnaast
begeleiden ze je bij het maken van redelijke aanpassingen en een correcte inrichting van de
stemlokalen. Ook voor ondersteuning op vlak van communicatie en assistentie op de verkiezingsdag
zelf, kan je bij Inter terecht.

11 Regelgeving
Antidiscriminatieregelgeving
De wetgever koos voor een ruime invulling van het begrip ‘handicap’. Heel wat personen komen in
aanmerking voor redelijke aanpassingen, onder meer personen met psychische problemen,
leerstoornissen, een verstandelijke beperking, een fysieke of sensorische beperking (slechtzienden,
rolstoelgebruikers, slechthorenden) of personen die lijden aan een chronische of degeneratieve ziekte
(gewrichtsaandoeningen, diabetes, epilepsie, multiple sclerose…).
Een persoon met een beperking niet toelaten zijn of haar kiestaak uit te oefenen, is een vorm van
discriminatie volgens de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid. Om de uitoefening van de kiestaak mogelijk te maken voor personen met
een beperking, kunnen redelijke aanpassingen nodig zijn (speciﬁek materiaal, aangepast gebouw,
terbeschikkingstelling van een tolk voor doven en slechthorenden…).
Ministeriële besluiten
Verschillende besluiten regelen de inrichting van stemlokalen en kiesmateriaal. De Vlaamse ministeriële
besluiten van 20 juli 2018 over de inrichting van de stemlokalen en het kiesmaterieel vervangen het
federaal ministerieel besluit van 6 mei 1980 over de kiestoestellen voor de parlements-, provincieraadsen gemeenteraadsverkiezingen. Voor de federale verkiezingen is dat besluit nog altijd van kracht. De
besluiten doen o.a. uitspraken over het verplicht opstellen van stemhokjes voor kiezers met een
beperking. Net als met de tips uit deze brochure wordt ook hier het belang van een toegankelijke
stembusgang dus onderstreept.
Daarnaast bepaalt het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 dat kiezers die om medische
redenen niet zelf hun stem kunnen uitbrengen, op voorwaarde van het voorleggen van een medisch
attest, een andere persoon volmacht mogen geven om in hun plaats te stemmen.
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