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Erik wil hulp in het stemhokje
In Nederland mag bij verkiezingen iedere volwassene zijn stem
uitbrengen. Iedereen? Bijna dan.
Mensen die veroordeeld zijn
voor terrorisme zijn door de
rechter uitgesloten. Volwassenen met een licht verstandelijke
beperking mogen wel stemmen,
maar zijn bang in het stemhokje
in de war te raken. Zo dreigt hun
stem verloren te gaan. Maar dat
hoeft helemaal niet.
Geert van Elten
Eindhoven

Eindhovenaar Ad den Hartog weet
dat zijn zoon Erik bij de komende
verkiezingen voor de Tweede Kamer wil gaan stemmen. Hij is licht
verstandelijk beperkt, heeft stemrecht en zou net als anderen iemand kunnen machtigen. Als de
handtekening op de stempas tenminste overeenkomt met die op
hun identiteitsbewijs. Vader Ad
gunt het het zijn zoon echter zelf
te stemmen, maar dan wel met
hulp van iemand die mee mag in
het stemhokje. En dat mag nu niet.
Samen met Hans Schalkwijk,
ook Eindhovenaar en vader van
licht beperkte zoon Joost, roept hij
de politiek op hier werk van te
maken. Hun doel is dat duizenden
licht verstandelijke beperkten bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018 zelfstandig kunnen
stemmen zonder bang te zijn in
paniek te raken.
Voor Joost Schalkwijk (36) zou
het in de praktijk weinig veranderen, hij mag zich nu al door een
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begeleider laten ondersteunen.
Dat komt echter alleen doordat hij
ook een ernstige visuele beperking heeft. De 25-jarige Erik den
Hartog moet het wel alleen zien te
rooien. Hij zou graag de hulp van
zijn vader hebben in het stemhokje, om zeker te weten dat hij
het juiste hokje rood maakt. ,,Dat
van D66, want die hebben goede
plannen voor de zorg.” Zijn vader
noemt het ‘discriminatie’ dat hij
zijn zoon niet mag helpen. Den
Hartog heeft een beroep gedaan

Man met 35 kilo coke
vecht sluiting huis aan
EINDHOVEN Een Eindhovenaar
die vorige maand werd veroordeeld
tot vier jaar gevangenisstraf wegens
drugsbezit en witwassen is het er
niet mee eens dat burgemeester
John Jorritsma vorig jaar oktober
zijn huurwoning aan de Kanaaldijk-Zuid voor zes maanden op slot
deed. Bij de gemeentelijke bezwarencommissie trachtte zijn advocaat donderdag om het besluit van
tafel te krijgen.
De burgemeester sloot het pand,
nadat er een enorme hoeveelheid
cocaïne was aangetroffen. Ook
vond de politie 167.000 euro aan

contanten. Kort daarvoor was al elf
kilo coke gevonden in een sporttas
die de man bij zich had toen hij op
de scooter reed en werd aangehouden. Toen de man geen ID kon tonen en zijn tas niet wilde laten inspecteren, sloeg hij op de vlucht.
Even later werd hij gepakt. In totaal
werd 35 kilo cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van een
paar miljoen. De man verzet zich
tegen de maatregel van Jorritsma,
omdat deze tot gevolg heeft dat de
verhuurder hem via een civiele procedure wil laten opdraaien voor de
derving van zes maanden huur.

op de Eindhovense burgemeester
John Jorritsma om zich in te zetten voor ondersteuning. Die laat
zijn assistent verwijzen naar de
geldende bepalingen in de Kieswet én naar de website stemjijook.nu. Maar een persoonlijk onderhoud met Den Hartog heeft
voor de burgemeester geen prioriteit.
De regels zijn vaag over hulp bij
stemmen voor verstandelijk beperkten. Zo melden de Verenigde
Naties dat mensen met een beper-

king zich bij het uitbrengen van
hun stem door een persoon van
hun eigen keuze mogen laten ondersteunen. Belangenbehartigers

Ik hoop maar dat
Erik straks in het
stemhokje niet in
paniek raakt
—Ad den Hertog

MEE en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland verwezen
hier eerder al naar. In een toelichting op de Nederlandse Kieswet
schrijft de Kiesraad echter dat
‘hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap bij het stemmen
niet is toegestaan’. Van mensen
met een verstandelijke handicap
die niet zonder hulp kunnen
stemmen, wordt hierbij aangenomen dat zij niet zelfstandig hun
wil kunnen bepalen. ,,Onzin”,
vindt MEE-directeur Mirjam
Sterk. ,,Sommigen kunnen misschien niet lezen, maar dat wil nog
niet zeggen dat ze niet kunnen nadenken en een keuze kunnen maken.”
Een plan van D66 en SGP om
ondersteuning van verstandelijke
beperkten in het stemhokje mogelijk te maken, strandde vorig jaar
in de Tweede Kamer. Later, in de
aanloop naar de verkiezingen voor
een nieuw parlement, verklaarden
de meeste politieke partijen zich
wel voor een dergelijke aanpassing
van de Kieswet. Tot een concrete
wetswijziging kwam het tot dusver echter niet.
Vader Ad hoopt dat hij zijn zoon
goed geleerd heeft hoe hij het
stembiljet moet invullen als hij alleen in het hokje staat. ,,Ik hoop
maar dat hij in het hokje niet in
paniek raakt.” Joost Schalkwijk
heeft zijn keuze ook gemaakt, na
veel gevolgd te hebben op tv en radio. Hij gaat in het stemhokje zijn
begeleider vragen een SP-vakje
rood te kleuren. ,,Vanwege de
zorg.”

