
INRICHTEN VAN EEN STEMLOKAAL MET INACHTNEMING VAN DE COVID-MAATREGELEN 

CHECKLIST

1. Richt stemlokaal ruim in zodat iedereen die dat wil onderling afstand kan houden. 

•  Zet deuren zoveel mogelijk open om de doorstroming van kiezers te bevorderen.
• Zorg ervoor dat er een plek is in het stemlokaal voor personen die willen waarnemen.
• De stembus mag overal in het stemlokaal staan mits een van de stembureauleden daar altijd toezicht op heeft.
• Om te faciliteren dat afstand kan worden gehouden, kan worden overwogen om een looproute met eenrichtingsverkeer te markeren. 

2. Check of het ventilatiesysteem en de gebruiksfunctie van het gebouw voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit

• Vraag bij twijfel advies aan een onafhankelijke expert.
• Lucht de locatie, indien mogelijk, regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

Kijk voor meer informatie op https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
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WAT IS NODIG OM EEN STEMLOKAAL IN TE RICHTEN MET INACHTNEMING VAN DE COVID-MAATREGELEN? 

1. Kuchschermen

• Op of voor de tafel van de stembureauleden die stem- en kiezerspassen en schriftelijke volmachten aannemen. 
• Bij het stembureaulid dat toezicht houdt op de stembus, als dat stembureaulid niet altijd 1,5 meter afstand kan houden van kiezers.  
• Indien mogelijk bij het stembureaulid bij de ingang van het stemlokaal.

 Let erop dat: 
- de hoogte van het kuchscherm dusdanig is dat kiezers niet boven het kuchscherm uitkomen;
- bij één tafel met twee zitplaatsen het kuchscherm het beste de gehele breedte van de tafel kan omvatten,  

om te voorkomen dat kiezers om het kuchscherm heen kijken/leunen;
- er geen scherm staat tussen de twee stembureauleden i.v.m. ventilatie;
- het kuchscherm bij de stembureauleden die beslissen over de toelating tot de stemming heeft onderaan een opening voor documenten;
- het is van belang dat de kuchschermen, gelet op brandveiligheid, van brandvertragend materiaal zijn gemaakt.

2. Indien gewenst materialen voor routemarkering(en)

3. Chirurgische mondneusmaskers type IIR

• Om te faciliteren dat stembureauleden die dat willen een mondneusmasker kunnen dragen tijdens hun werkzaamheden. 

4. Handdesinfectiemiddel 

• Voor stembureauleden, tellers, kiezers en andere personen die het stemlokaal betreden.
 Het is voor kiezers niet verplicht om hun handen te desinfecteren bij het betreden van het stemlokaal.

5. Schoonmaakmiddelen

• Warm water en allesreiniger of kant en klare reinigingsdoekjes 
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SCHOONMAAK MET INACHTNEMING VAN DE COVID-MAATREGELEN? 

1. Schoonmaak

 Het schoonmaken kan met warm water en allesreiniger, of met kant-en-klare reinigingsdoekjes. 
Het is van belang dat voor elk oppervlak een nieuw doekje wordt gebruikt. 

 Een stembureaulid heeft schoonmaakmiddelen tot zijn beschikking om indien gewenst zijn plaats te reinigen:
• de tafel
•  leuningen van de gebruikte stoel
• alle voorwerpen die het stembureaulid heeft gebruikt, zoals pennen.

In het stemlokaal iedere twee uur schoonmaken:
• stemhokjes
• handcontactpunten, zoals tafelblad, deurklinken, etc.

Maak in het stemlokaal, direct na elk gebruik schoon:
•  het potlood
• hulpmiddelen zoals de loep en mal met koptelefoon (volgens schoonmaakinstructies van de fabrikant).

2.  Schoonmaak stemlokaal na werkzaamheden. 

Het stemlokaal moet na het einde van de werkzaamheden (dus nadat de stemopneming is afgerond) goed schoon worden gemaakt 
volgens het reguliere schoonmaakprotocol. Wanneer een stemlokaal meerdere dagen wordt gebruikt dient dit elke dag na het einde 
van de werkzaamheden te gebeuren.  
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