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Inleiding 

In deze circulaire wordt u op de hoogte gebracht van de screeningsonderzoeken 
die onderdeel uitmaken van de benoemingsprocedure van voorzitters van 
waterschappen.

Onder screening wordt verstaan:
o Naslag bij de AIVD.
w Fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Justitiële screening door middel van het overleggen van een Verklaring 
Omrent het Gedrag 

Aanleiding voor deze circulaire is de wijziging van de Waterschapswet per 1 
februari 2016 die verplicht tot het uitvoeren van een fiscaal onderzoek (artikel 46,zesde lid) en de ervaringen die zijn opgedaan bij benoemingen sindsdien.
Achtergrond van deze wijziging is de wens om de kroonbenclemde functies van decentrale overheden (commissaris van de Koning, burgemeester en voorzitter van een waterschap) op een gelijke wijze te screenen.

De circulaire beoogt behulpzaam te zijn om de verschillende onderdelen van de 
screening op een goede wijze uit te kunnen voeren binnen het te doorlopen proces bij een benoeming van een nieuwe voorzitter.

Er vindt screening plaats ingeval van een herbenoeming. Kandidaten voor het ambt van waarnemend voorzitter van een waterschap worden evenmin 
gescreend, aangezien die niet door de Kroon worden benoemd. Indien de 
waarnemend voorzitter op een later moment wordt voorgedragen vindt alsnog 
screening plaats.

De screeninggegevens worden mede in aanmerking genomen door de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat bij de beslissing om een kandidaat voor te dragen 
aan Zijne Majesteit de Koning voor Kroonbenoeming.
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Procedure benoeming voorzitters van waterschappen aasmurskem 

l 

Dir. Algemeen Waterbeleid en 
De benoemlngsprocedure bestaat uit een aantal stappen op basis van artikel 46 veiliøheid 
van de Waterschapswet: Afd- Bestuur enRegfe 

Proces van selectie door het algemeen bestuur van het waterschap. Datum 

Gedeputeerde staten stelt een eigen beschouwing op naar aanleiding van 23 febma" 2018 

de aanbeveling van een kandidaat door algemeen bestuur van het 0M kenmerk 

waterschap reuwrßsk-zommsisa 

Voordracht door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Zijne 
Majesteit en benoeming bij koninklijk besluit.

Stap Proces van selectie door het algemeen bestuur van het waterschap 

Aan de benoeming van een voorzitter van een waterschap door de Koning en de 
dooi-zending van de aanbeveling van het algemeen bestuur van het waterschap 
daartoe door gedeputeerde staten aan de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat gaat een proces van selectie vooraf. Dat wordt door het waterschap 
zelf, specifiek het algemeen bestuur, georganiseerd en doorlopen. Een aantal 
waterschappen heeft deze procedure vastgelegd in een verordening. De 
aanbeveling wordt vaak voorbereid vanuit een speciaal voor dit doei ingestelde 
vertrouwenscommissie (niet wettelijk geregeld).

In de vacaturetekst, die het waterschap uitzet, dient te worden vermeld dat een 
screening bij de Belastingdienst en AIVD zal worden uitgevoerd, zodat de 
sollicitant op de hoogte wordt gebracht van de procedure van screening.
(Persoonsvertrouwelijke) gegevens die nodig zijn voor een dergelijke screening 
moeten bij de kandidaat worden opgevraagd. Het betreft: titel, naam,
geboortedatum, geboorteplaats, woonadres en het burgerservicenummer. Tevens 
wordt aan het waterschap gevraagd om in de vacaturetekst op te nemen dat de 
sollicitant een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen;
screeningsprofiel Politieke ambtsdragers), afgegeven door de Dienst JUSTIS van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid, moet overleggen. Bij de aanvraag van de 
VOG kan gebruik worden gemaakt van de `spoedprocedure De VOG wordt 
dan afgegeven binnen vijf werkdagen en wordt per reguliere post verzonden, mits 
er geen strafbare feiten ten aanzien van de kandidaat ln het Justitleel 
Documentatie Systeem staan vermeld.

Op basis van de binnengekomen reacties en een yeventuele verdere selectie die het 
waterschap aangewezen acht, komt het algemeen bestuur van het waterschap tot 
een aanbeveling. Het algemeen bestuur zendt de aanbeveling vervolgens aan 
gedeputeerde staten. Met deze aanbeveling worden de gegevens die nodig zijn 
voor de screening bij Belastingdienst en AIVD meegestuurd. Daarnaast wordt het 
waterschap verzocht om aan te geven in de aanbeveling dat de voorgedragen 
kandidaat een VOG heeft overlegd.
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Stap Gedeputeerde staten stelt een eigen beschouwing op naar aanleiding van seszuurskarn 
de aanbeveling van een kandidaat door het algemeen bestuur van het waterschap. “gemeen Waterbe'eid 

Veiligheid 

In artikel 46, derde lid, van de Waterschapswet is vastgelegd dat gedeputeerde 
Afd' Bestuur en Reg'e 

staten nog een eigen beschouwing dient toe te voegen aan de aanbeveling.
Datum 

Vervolgens dient deze beschouwing en de aanbeveling (inclusief 23 februari 2018 
persoonsvertrouwelijke gegevens van de voorgedragen kandidaat ten behoeve ons kenmerk 
van de screening bij de Belastingdienst en AIVD, alsmede de mededeling over de ich/esK-zou/45134 
afgifte van de VOG) naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te worden 
gezonden.

Stap Voordracht door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Zijne 
Majesteit en benoeming bij koninklijk besluit 

De tijd die het Ministerie van Infrastructuur van Waterstaat nodig heeft, van 
binnenkomst van de aanbeveling en beschouwing van gedeputeerde staten tot het 
verzenden van het afschrift van het koninklijk besluit, bedraagt omstreeks zeven 
weken, afhankelijk van of deze periode in een reces valt.

Na een aanbeveling tot benoeming, de voordracht aan de Kroon, vindt de 
screening plaats. Het verzoek wordt gedaan namens de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat aan het Ministerie van Financiën (Belastingdienst) en 
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

u Belastingdienst: fiscaal onderzoek (inzake bestuurlijke boeten als bedoeld 
in hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en inzake 
strafbeschikkingen als bedoeld in artikel 76 van die 

I AIVD; naslag bestanden (artikel 36 Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 20021).

Indien de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van oordeel is dat er geen 
bezwaren zijn die de voordracht in de weg staan, draagt die de kandidaat voor 
aan de Kroon. Indien de Minister vanlInfrastructuur en Waterstaat van oordeel is 
dat de op aanbeveling voorgestelde persoon ongeschikt is, verzoekt de Minister 
het algemeen bestuur van het waterschap een nieuwe aanbeveling te doen. Het 
waterschap (ter attentie van de secretaris-directeur) en de provincie(s) waarin het 
waterschap is gelegen (ter attentie van de commissaris(sen) van de Koning)
worden hiervan in kennis gesteld.

Op grond van artikel 46, eerste lid, van de Waterschapswet wordt een voorzitter 
van een waterschap bij koninklijk besluit benoemd, voor een periode van zes jaar.
De voorzitter van een waterschap kan of meer keer voor een zelfde periode 
worden herbenoemd.

1 Inmiddels is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (WIV 2017)
aangenomen, bekrachtigd en in het Staaisblad gepubliceerd 2017, Artikel 62 van 
die wet is de grondslag voor de genoemde naslag, als equivalent van het huidige artikel 36 
van de Wet op de inlichtingen- en velligheidsdlensten 2002 (WIV 2002). De WIV 2017 zal ln 
werking treden op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Totdat deze wettelijke grondslag 
er is, is de grondslag voor het uitvoeren van de naslag door de AIVD nog artikel 36 WIV 
20024 
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