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1. INLEIDING

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de gecombineerde provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen plaats. Zoals bekend, berust het centraal stembureau
voor de waterschapsverkiezingen bij de waterschappen. In deze circulaire
informeer ik u over enkele onderwerpen die verband houden met de taken van
het centraal stembureau.

Ik vraag uw bijzondere aandacht voor de Wet nieuwe procedure vaststelling
verkiezingsuitslagen.1 Deze wet treedt op 1 januari 2023 in werking, en wijzigt de
regels voor het centraal stembureau op een aantal onderdelen. Deze circulaire
bevat daar informatie over.

2. KWETSBAARHEDEN IN HET VERKIEZINGSPROCES; GEBRUIK DIGITALE
HULPMIDDELEN

Analyse van kwetsbaarheden in het verkiezingsproces
Het is voor de betrouwbaarheid van ons verkiezingsproces van het grootste
belang dat overheden die zijn betrokken bij de organisatie van de verkiezingen,
zich bewust zijn van mogelijke pogingen om die verkiezingen te beïnvloeden. In
de aanloop naar de verkiezingen moeten we daarom zeer alert zijn, bijvoorbeeld
op cyberaanvallen. Het is zaak dat de waterschappen goed analyseren waar er
kwetsbaarheden kunnen zijn in die delen van het verkiezingsproces waar zij een
verantwoordelijkheid hebben, en dat zij, waar nodig, maatregelen treffen om die
kwetsbaarheden te verminderen. Die analyse voert het kabinet uiteraard
eveneens uit, en ik zal ook gemeenten oproepen om dat te doen. Ook van de
waterschappen vraag ik om een dergelijke analyse te maken. Immers, het
waterschap is zelf primair verantwoordelijk voor de eigen (informatie)beveiliging.

Programmatuur bij de berekening van de uitslag van de verkiezing
De Kieswet en de onderliggende regelgeving stellen eisen aan het gebruik van
programmatuur bij de berekening van de uitslag. De programmatuur (OSV2020)
die de Kiesraad beschikbaar stelt, voldoet aan de in de wet- en regelgeving
neergelegde eisen. Ik reken er daarom op dat u voor de komende verkiezingen de
door de Kiesraad beschikbaar gestelde programmatuur gebruikt. Maakt.u gebruik
van andere programmatuur, dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te
melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),
zodat kan worden nagegaan of de programmatuur die u wilt gebruiken voldoet
aan de eisen die zijn gesteld in de wet- en regelgeving. U kunt een e-mail sturen
naar: postbus. verkiezinqen@m in bzk. n I.

Gebruik OSV2020 (Ondersteunende Software Verkiezingen)
Het vertrouwen in het verkiezingsproces in Nederland is gelukkig groot, maar
staat onder druk vanwege dreigingen gericht op beïnvloeding, onder meer door
cyberaanvallen. Transparantie, controleerbaarheid en het volgen van instructies

1 Stb. 2022, 292.
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bij het gebruik van OSV2020 zijn belangrijke instrumenten om die dreigingen te
kunnen mitigeren. Voor het gebruik van OSV2020 verwijs ik u naar de instructies
die de Kiesraad met u zal delen bij het uitrollen van de programmatuur.

De uitkomsten in OSV moeten worden gecontroleerd. Voor deze controle stelt de
Kiesraad een controleprotocol op. De Kiesraad zal dat controleprotocol tijdig
(uiterlijk op 30 januari 2023) bekendmaken.

Digitale overdracht optelbestanden
De Kiesraad en VNG stellen ook deze verkiezingen weer een platform beschikbaar
waarmee de bestanden met uitkomsten op gemeenteniveau digitaal kunnen
worden overgedragen aan het hoofdstembureau c.q. het centraal stembureau.
Deze digitale overdracht gebeurt naast de fysieke overdracht van de processen
verbaal. De papieren processen-verbaal blijven leidend in de uitslagvaststelling.

Als de waterschappen dit platform gebruiken voor de digitale overdracht van de
optelbestanden, hoefthet centraal stembureau voor de waterschapsverkiezingen
de optellingen niet twee keer, maar één keer handmatig in te voeren in OSV2020.
Naast de handmatige invoer kan dan het digitale optelbestand worden ingeladen.
Voor het gebruik van het platform voor de digitale overdracht stellen de Kiesraad
en de VNG een handleiding beschikbaar.

3.CENTRAALSTEMBUREAU

De procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag, zoals deze in de
Kieswet is neergelegd, is veranderd. Onder de oude procedure was er voor de
waterschapsverkiezingen een hoofdstembureau, dat tevens optrad als centraal
stembureau. Dit hoofdstembureau hield op de maandag na de dag van de
stemming een openbarezitting (om 10:00 uur) en stelde tijdens die zitting de
uitslag van de verkiezing en de zetelverdeling vast. Het hoofdstembureau was
gevestigd in een door het waterschapsbestuur aangewezen gemeente. Voorzitter
was de voorzitter van het waterschap; de overige leden werden benoemd door
het dagelijks bestuur.

Onder de nieuwe procedure vervalt bij waterschapsverkiezingen het
hoofdstembureau. Het centraal stembureau stelt de uitslag en de zetelverdeling
vast. Dat gebeurt zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan de achtste dag na de
dag van de stemming (dus niet eerder dan 23 maart 2022; zie verder hierover
paragraaf 7 van deze circulaire). Voor wat betreft de vestigingslocatie en de leden
van het centraal stembureau gelden dezelfde regels als die onder de oude Kieswet
golden voor het hoofdstembureau: het centraal stembureau is gevestigd in een
gemeente binnen het waterschap, daartoe aangewezen door het
vertegenwoordigend orgaan van het waterschap. Het centraal stembureau bestaat
uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. De
voorzitter van het centraal stembureau is de voorzitter van het waterschap. De
plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende
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leden, worden benoemd en ontslagen door het dagelijks bestuur. Zie artikel E 18
van de Kieswet (nieuw).

Concreet zal elk waterschapsbestuur per 1 januari dus een besluit moeten nemen
over benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het centraal
stembureau (exclusief de voorzitter, die immers q.q. de voorzitter van het
waterschap is), en over de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd.
De benoeming van de leden van het centraal stembureau geschiedt voor vier
jaren. Immers, bij tussentijds vertrek van een lid van het algemeen bestuur heeft
het centraal stembureau tot taak om een opvolger te benoemen. Wat de
vestigingsgemeente betreft, ligt het voor de hand dat dit 'gewoon' de huidige
gemeente blijft; dit zal meestal de gemeente zijn waar het waterschapskantoor is
gevestigd. De aanwijzing van de vestigingsplaats is in principe eenmalig
(uiteraard tenzij het waterschapsbestuur dit op een later moment zou willen
aanpassen).

4. BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER

Een van de taken van het centraal stembureau is het bijhouden van het register
met aanduidingen van politieke groeperingen (zie hoofdstuk G van de Kieswet).
De wettelijke regels hierover zijn goeddeels ongewijzigd ten opzichte van de
vorige waterschapsverkiezingen. Hierop geldt één uitzondering.

Nieuwe politieke groeperingen die zich bij het centraal stembureau willen
registreren voor deelname aan de verkiezing, hoeven vanaf 1 januari 2023 niet
langer een bewijs van inschrijving in het handelsregister over te leggen. Dit
voorschrift (artikel G 2a, derde lid, aanhef en onder b, van de Kieswet) wordt per
1 januari a.s. geschrapt.

Voor de komende waterschapsverkiezingen is 19 december 2022 de laatste dag
om een aanduiding te registreren. Dus bij nieuwe registraties voor de komende
verkiezingen geldt het overleggen van een bewijs van inschrijving in het
handelsregister nog wél.

Ná 1 januari 2023 is de regel dat het centraal stembureau in het vervolg zelf bij
de Kamer van Koophandel nagaat of de groepering is ingeschreven in het
handelsregister (op de website van de Kamer van Koophandel). Daarvoor hoeft
het centraal stembureau in beginsel geen (extra) kosten te maken. In de
Gebruikersraad Handelsregister (een vertegenwoordiging van
overheidsorganisaties) is afgesproken dat overheden die
standaardinformatieproducten afnemen, daarvoor geen facturen ontvangen van
de Kamer van Koophandel. Zij betalen jaarlijks een vast bedrag aan het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (de zogenaamde inputfinanciering).
Vervolgens ontvangt de Kamer van Koophandel een totaalbedrag, waarvoor zij
aan overheden de producten (waaronder ook een bewijs van inschrijving in het
handelsregister) levert die onder de inputfinanciering vallen.
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5. GEEN KANDIDATUUR VOOR DEZELFDE VERKIEZING IN MEER DAN
TWEE WATERSCHAPPEN

De Kieswet bepaalt dat voor iemand die zich bij een verkiezing kandidaat wil
stellen in een waterschap waarvan hij geen ingezetene is, bij de kandidaatstelling
een verklaring van voorgenomen vestiging moet worden ingeleverd (artikel H 7,
derde lid, van de Kieswet). Een kandidaat mag slechts een verklaring van
voorgenomen vestiging afleggen in één ander waterschap. Legt een bepaalde
kandidaat in meerdere waterschappen een verklaring van voorgenomen vestiging
af? Dan moeten de betreffende centraal stembureaus hem in al deze
waterschappen schrappen van de kandidatenlijst (artikel I 6, eerste lid, onderdeel
f, van de Kieswet).

Hoe komt het centraal stembureau erachter of iemand zich tegelijk ook in een of
meer andere waterschappen kandidaat heeft gesteld? Daarvoor bevat de Wet
nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen een voorziening. Het centraal
stembureau moet een nieuwe, extra taak uitvoeren bij het onderzoek van de
kandidatenlijsten. Bij iedere kandidaat voor wie een verklaring van voorgenomen
vestiging is ingeleverd (of ingeleverd had moeten worden, omdat betrokkene in
een ander waterschap woont), neemt het centraal stembureau zo snel mogelijk
contact op met het centraal stembureau van het waterschap waar de kandidaat
woont. Als aan het laatstbedoelde centraal stembureau blijkt dat de kandidaat
meer dan één verklaring van voorgenomen vestiging heeft afgelegd, informeert
dat centraal stembureau de andere betrokken centraal stembureaus hierover. Zij
kunnen dan de kandidaat schrappen van de bij hen ingediende lijsten. Zie artikel I
1, tweede lid, van de Kieswet (nieuw).

6. CENTRAAL STEMBUREAU KRIJGT MEER TIJD OM NA TE GAAN OF
VERZUIMEN ZIJN HERSTELD

In de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen is geregeld dat het
centraal stembureau meer tijd krijgt om na te gaan of geconstateerde verzuimen
bij de kandidaatstelling zijn hersteld. De termijn waarbinnen politieke
groeperingen eventuele verzuimen kunnen herstellen, eindigt op de donderdag na
de kandidaatstelling om 17:00 uur (in plaats van, zoals voorheen, op de vrijdag
na de kandidaatstelling om 15:00 uur). De zitting waarin het centraal stembureau
besluit over de geldigheid van de lijsten, het handhaven van de daarop
voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven geplaatste
aanduidingen, vindt plaats op de vrijdag na de kandidaatstelling om 17:00 uur (in
plaats van, zoals voorheen, om 16:00 uur). Zie artikel I2, tweede lid, en artikel I
4 van de Kieswet (nieuw).
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7. DE PROCEDURE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE UITSLAG

De Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen, die, zoals opgemerkt,
op 1 januari 2023 in werking treedt, creëert meer gelegenheid om fouten bij het
(op)tellen van de stemmen te corrigeren, en verlengt daartoe de periode tussen
de stemming en de eerste samenkomst van het nieuwgekozen orgaan van 8 naar
14 dagen. In deze paragraaf schets ik de hoofdlijnen van deze wetswijziging, en
schets ik welke gevolgen deze heeft voor de centraal stembureaus (en dus ook
voor de waterschappen).

Zitting gemeentelijk stembureaus (GSB's)
Gemeenten krijgen de keuze uit twee opties voor het tellen van de stemmen:

1) Decentrale stemopneming: de stembureaus tellen op woensdagavond de
stemmen zoals gebruikelijk (op lijst- en kandidaatsniveau). Een
gemeentelijk stembureau (GSB) houdt de volgende dag een openbare
zitting, waar het de processen-verbaal van alle stembureaus controleert.
Bij (vermoedelijke) fouten worden de stemmen die bij dat stembureau
zijn uitgebracht geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld.

2) Centrale stemopneming: de stembureaus verrichten op woensdagavond
alleen een voorlopige telling van de stemmen op lijstniveau. Een
gemeentelijk stembureau (GSB) houdt de volgende dag een openbare
zitting, waar het de telling van de stemmen verricht (op lijst- en
kandidaatsniveau).

Aan het einde van zijn zitting stelt het GSB de uitkomst van de stemming op
gemeenteniveau vast.

De zitting van het GSB wordt in beginsel daags na de stemming gehouden (dus.
op donderdag 16 maart 2023), maar gemeenten kunnen de zitting van het GSB
voor waterschapsverkiezingen desgewenst ook op vrijdag 17 maart 2023
inplannen. Het kan dus zijn dat er in het beheersgebied van uw waterschap een of
meer gemeenten zijn waar het GSB pas aan het einde van deze vrijdag klaar is
met zijn zitting. Hou hier dus rekening mee in uw planning! Ik adviseer u om
tijdig contact te zoeken met de gemeenten binnen uw waterschap, zodat u een
beeld hebt wanneer men de zittingen van het GSB heeft gepland.

Hoofdstembureaus afgeschaft
De hoofdstembureaus voor de waterschapsverkiezingen zijn afgeschaft? (zie ook
paragraaf 3 van deze circulaire). Dat betekent dat er in de waterschappen, anders
dan voorheen, niet langer op de maandag na de stemming om 10:00 uur een
zitting wordt georganiseerd waar de uitslagen op gemeenteniveau bij elkaar op
worden geteld.

2 Alleen voor provinciale statenverkiezingen in provincies met meer dan één kieskring, voor
Tweede Kamerverkiezingen en voor Europees Parlementsverkiezingen blijven de
hoofdstembureaus intact.
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Centraal stembureau krijgt documenten van gemeenten
Na afloop van de zitting van het GSB dragen de gemeenten de resultaten van de
tellingen op gemeenteniveau over aan het centraal stembureau. AIie resultaten
(zowel de resultaten op gemeenteniveau als de resultaten op stembureauniveau)
moeten worden overgedragen. Van de gemeenten waar een decentrale
stemopneming (optie 1) is gehouden, moet het centraal stembureau de volgende.
documenten ontvangen:

• het proces-verbaal van het GSB;
• de processen-verbaal van alle stembureaus;
• het digitale bestand van het GSB met de uitkomsten van de stemming

(per kandidaat en per lijst) op gemeenteniveau.

Van de gemeenten waar een centrale stemopneming (optie 2) is gehouden, moet
het centraal stembureau de volgende documenten ontvangen:

• het proces-verbaal van het GSB, inclusief de bijlagen met alle uitkomsten
per stembureau;

• het digitale bestand van het GSB met de uitkomsten van de stemming
(per kandidaat en per lijst) op gemeenteniveau.

Let op: de gemeenten waar een centrale stemopneming (optie 2) is gehouden,
hoeven de processen-verbaal van de stembureaus dus niet aan het centraal
stembureau over te dragen. Deze bevatten immers alleen de resultaten van een
voorlopige telling (uitsluitend op lijstniveau).

Centraal stembureau voert controletaken uit
Nadat het centraal stembureau bovenstaande documenten heeft gekregen, moet
het een aantal controletaken uitvoeren. Die controletaken bestaan uit een aantal
stappen:

Stap 1- Controle verzending digitaal bestand volgens voorschriften
Het centraal stembureau controleert of het digitale bestand met de uitkomsten
van de telling op gemeenteniveau is verzonden volgens de voorschriften:

• Elk bestand met digitale uitkomsten op gemeenteniveau moet op
zodanige wijze zijn verzonden dat het centraal stembureau de
authenticiteit ervan kan vaststellen.

• Als het bestand is verzonden via het digitale overdrachtsplatform van de
VNG en de Kiesraad, wordt de authenticiteit van het bestand door
OSV2020 gecontroleerd bij het inlezen daarvan.

• Komt het digitale bestand langs een andere weg bij het centraal
stembureau? Dan moet het centraal stembureau de authenticiteit ervan
controleren, door na te gaan of het bestand is voorzien van een
gekwalificeerde elektronische handtekening.

• Is het bestand niet volgens de voorschriften verzonden, dan verzoekt het
centraal stembureau de burgemeester van de desbetreffende gemeente
om dat alsnog te doen.
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Stap 2- Uitvoeren controleprotocol
Na ontvangst van alle documenten en bestanden voert het centraal stembureau
controles uit op de processen-verbaal van de GSB's. In gemeenten waar een
decentrale stemopneming (optie 1) heeft plaatsgevonden, voert het centraal
stembureau ook controles uit op de processen-verbaal van de stembureaus. In
gemeenten waar een centrale stemopneming (optie 2) heeft plaatsgevonden
blijven de processen-verbaal van de stembureaus buiten beschouwing. Die
bevatten immers alleen de resultaten van een voorlopige telling (uitsluitend op
I ijstn iveau). •
Doel van deze controles is te verzekeren dat het centraal stembureau met de
voorliggende stukken een betrouwbare uitslag kan vaststellen. Het centraal
stembureau volgt bij de controles een door de Kiesraad opgesteld
controleprotocol. De Kiesraad omschrijft in dat controleprotocol de controles die
het centraal stembureau moet uitvoeren. Het centraal stembureau is verplicht
deze controles uit te voeren. Uiterlijk op de dag van de kandidaatsteling maakt de
Kiesraad dit controleprotocol bekend. De Kiesraad zal de waterschappen hier ook
actief over informeren.

Stap 3- (Eventueel) ontvangst melding belangstellenden
Iedereen die dat wil, kan bij het centraal stembureau een melding doen van
eventuele fouten of onregelmatigheden in de processen-verbaal van de
stembureaus en/of de GSB's. De melding kan ook betrekking hebben op een
vermeende fout in het digitale bestand van het GSB. De melding moet uiterlijk
zijn ontvangen 48 uur voorafgaand aan de zitting van het centraal stembureau
waar de uitslag wordt vastgesteld.

Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend. Ook meldingen per e-mail of een
digitaal formulier zijn schriftelijke meldingen. Ik adviseer de waterschappen een
formulier en/of een e-mailadres beschikbaar te maken voor het indienen van
meldingen ten behoeve van het centraal stembureau. Een mondelinge melding
wordt niet in behandeling genomen. Daarmee wordt voorkomen dat er achteraf
discussie kan ontstaan over de exacte inhoud van de melding.

Meldingen moeten onderbouwd zijn. De enkele stelling dat de uitslag niet klopt, of
dat er telfouten zijn gemaakt, is geen onderbouwde melding. Verder moet het bij
meldingen gaan om (vermoedens van) fouten die het GSB kan corrigeren. Dus:
fouten bij het (op)tellen van de stemmen, of fouten in het digitale bestand met
uitkomsten op gemeenteniveau. Meldingen over zaken die het GSB niet kan
corrigeren, kunnen alleen gedaan worden tijdens de openbare zitting waar het
centraal stembureau de verkiezingsuitslag vaststelt. Denk aan een melding als:
stembureau X ging te laat open, of was niet toegankelijk voor personen in een
rolstoel. Als dergelijke meldingen toch vóór deze zitting binnenkomen, verwijst
het centraal stembureau de melder door naar deze zitting.

Als een kiezer op kandidaat X heeft gestemd maar die stem niet kan terugvinden
in het proces-verbaal, moet een eventuele melding daarover zo concreet mogelijk
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zijn. De melder moet dus ten minste melden welk stembureau het betreft, en
welke kandidaat. Eventueel kan het centraal stembureau bij de melder verifiëren
of deze zich niet heeft vergist. Dus: weet hij zeker dat hij een geldige stem heeft
uitgebracht? En als er meerdere stembureaus op één locatie waren, weet hij dan
zeker dat hij correct heeft vermeld welk stembureau de fout heeft gemaakt?
Het centraal stembureau gaat op het proces-verbaal van het betreffende
stembureau of GSB na of er inderdaad O stemmen zijn genoteerd bij de
betreffende kandidaat.

Als de melding onvoldoende concreet is, kan het centraal stembureau vragen om
alsnog concrete gegevens aan te leveren. Dat kan natuurlijk alleen als een
dergelijke melding vergezeld gaat van contactgegevens als een e-mailadres. Is dit
niet het geval, dan kan de melding niet in behandeling worden genomen.

Een melding kan anoniem worden gedaan. Het centraal stembureau heeft niet de
bevoegdheid om de melder om.persoonsgegevens of een legitimatiebewijs te
vragen.

Zoals opgemerkt, kunnen meldingen worden ingediend tot 48 uur vóór de
openbare zitting van het centraal stembureau waar de uitslag wordt vastgesteld.
Zo is gewaarborgd dat een GSB dat naar aanleiding van de melding opnieuw in
openbare zitting bijeen moet komen, daarvoor ook voldoende tijd heeft.

Na het verstrijken van de genoemde 48-uurstermijn kunnen eventuele meldingen
alleen nog mondeling worden gedaan, tijdens de openbare zitting waar het
centraal stembureau de uitslag vaststelt. Het centraal stembureau verwijst de
melders door naar deze zitting. Tijdens deze zitting kan het centraal stembureau
(zoals voorheen) uitsluitend nog tot een hertelling van de stemmen beslissen bij
een ernstig vermoeden dat een of meer GSB's zodanige fouten hebben gemaakt
dat die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.•

Stap 4- (Eventueel) opdracht van centraal stembureau aan GSB: nieuwe
openbare zitting
Op grond van de controle door het centraal stembureau en/of op grond van een
melding van belangstellenden, kan het centraal stembureau het vermoeden
krijgen dat een of meer processen-verbaal een of meer fouten bevatten. In dat
geval beslist het centraal stembureau dat het GSB deze vermeende fout(en) moet
onderzoeken, en eventueel een of meer stembussen geheel of gedeeltelijk moet
hertellen. Het centraal stembureau draagt het desbetreffende GSB op om
onmiddellijk opnieuw in een openbare zitting bijeen te komen. Uiteraard deelt het
centraal stembureau daarbij met het GSB welk concreet vermoeden aanleiding is
voor deze opdracht. Ik raad u aan vooraf te zorgen voor een lijst met
contactgegevens van de projectleiders verkiezingen van alle gemeenten in uw
waterschap, zodat er snel contact kan worden gelegd ingeval van het vermoeden
van een fout.
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Tijdens deze nieuwe zitting onderzoekt het GSB de vermeende fouten en
corrigeert die zo nodig (in een z0genaamd 'corrigendum').

Het centraal stembureau kan de bevoegdheid om een GSB opdracht te geven tot
een nieuwe openbare zitting, desgewenst ook mandateren aan de voorzitter van
het centraal stembureau.

Centraal stembureau stelt uitslag vast
Nadat alle bovengenoemde werkzaamheden zijn verricht, en het centraal
stembureau eventueel de gecorrigeerde uitslagen heeft ontvangen van de GS's
die opnieuw in openbare zitting bijeen zijn gekomen, is het centraal stembureau
klaar om de verkiezingsuitslag vast te stellen. •

De uitslagvaststelling geschiedt tijdens een openbare zitting die ingevolge de
Kieswet niet eerder dan op de achtste dag na de dag van de stemming wordt
gehouden (dus: niet eerder dan donderdag 23 maart 2022). Dat de zitting niet
eerder kan worden gehouden, is omdat er, zoals hierboven beschr.even, in de
dagen daarvóór (tot 48 uur voorafgaand aan de zitting) voor iedereen
gelegenheid is om bij het centraal stembureau melding te maken van eventuele
fouten, die vervolgens door het GSB kunnen worden gecorrigeerd.

Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau hebben kiezers
nogmaals de mogelijkheid om (mondeling) eventuele fouten in de openbaar
gemaakte processen-verbaal aan de orde te stellen, en alle andere soorten
bezwaren te maken. In dit stadium kan dit echter alleen tot een hertelling leiden
als er een ernstig vermoeden bestaat dat een of meer gemeentelijk stembureaus
(GSB's) zodanige fouten hebben gemaakt dat die van invloed kunnen zijn op de
zetelverdeling.

Als besloten wordt tot een hertelling, schorst de voorzitter van het centraal
stembureau de zitting tot vaststelling van de uitslag. Omdat de stembescheiden
nog bij de gemeenten berusten, zijn het de GSB's die de hertelling uitvoeren. Het
centraal stembureau wijst de desbetreffende GSB's aan, die de hertelling
verrichten onder verantwoordelijkheid van het centraal stembureau. De hertelling
vindt plaats tijdens een openbare zitting, waarvan het GSB een proces-verbaal
opmaakt. De burgemeester brengt deze stukken naar het centraal stembureau.
Als het GSB fouten heeft gecorrigeerd, wordt ook een nieuw digitaal bestand naar
het centraal stembureau gestuurd. Vervolgens hervat de voorzitter van het CSB
de zitting tot vaststelling van de uitslag.

Let op: bij gecombineerde stemmingen moet een hertelling voor de ene
verkiezing altijd plaatsvinden in aanwezigheid van het centraal stembureau van
de andere verkiezing(en). Dat staat in artikel P 5, eerste lid, van het Kiesbesluit.
Meer daarover in paragraaf 9 van deze circulaire.
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Nadat het centraal stembureau alle werkzaamheden tot vaststelling van de uitslag
heeft beëindigd, maakt het daarvan een proces-verbaal op (model P 22-2). In dat
proces-verbaal noteert het centraal stembureau de eventuele bezwaren die
tijdens de zitting zijn ingebracht en alle meldingen die daaraan voorafgaand bij
het centraal stembureau zijn binnengekomen. Vervolgens deelt de voorzitter de
uitslag met de aanwezigen.en ondertekenen de leden van het centraal
stembureau het proces-verbaal.

8. NA DE VASTSTELLING VAN DE UITSLAG

Openbaarmaking proces-verbaal
Ingevolge artikel P 23 van de Kieswet moet het centraal stembureau zijn proces
verbaal op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar maken. Let
op: de ondertekening van het proces-verbaal wordt niet elektronisch openbaar
gemaakt. Het model voor het proces-verbaal is zo ingericht, dat de pagina met de
handtekeningen van de leden van bet centraal stembureau eenvoudig achterwege
kan worden gelaten.

Ook het digitale bestand dat is ontstaan door gebruik van de programmatuur voor
het berekenen van de uitslag wordt openbaar gemaakt. Dit zgn. "csv-bestand"
heet: osv4-3_telling_ab2023_waterschapsnaam.csv. Dit bestand is, nadat het is
aangemaakt, te vinden in de export-werkmap van OSV2020. Let op: het gaat hier
om het .csv-bestand zoals dat door OSV2020 wordt aangemaakt. Ook al lijkt de
inhoud van dat bestand niet toegankelijk leesbaar, de bestanden zijn juist goed
bruikbaar voor het maken van geautomatiseerde analyses, aangezien het in een
machineleesbaar format staat. Daar zijn de .csv-bestanden voor bedoeld. Het is
dus nadrukkelijk NIET de bedoeling om de bestanden om te zetten in bijvoorbeeld
excel of pdf of een ander bestandformaat. U wordt geadviseerd dit ook door te
geven aan uw collega's van de afdeling communicatie.

De openbaarmaking kan plaatsvinden op de website van hetwaterschap. Ik
attendeer met nadruk op het belang van de digitale openbaarmaking en de
terinzagelegging. Transparantie en .controleerbaarheid van de uitslag berekening is
immers van essentieel belang om vertrouwen te kunnen hebben (en te houden) in
de uitslag van de verkiezingen.

Overdracht van alle documenten aan vertegenwoordigend orgaan
Na openbaarmaking van het proces-verbaal brengt het centraal stembureau alle
documenten die het in het kader van de uitslagvaststelling heelt ontvangen, plus
zijn eigen proces-verbaal, naar het algemeen bestuur van het waterschap.
Daarnaast stelt het centraal stembureau de bestanden die ontstaan door invoer
van de gemeentelijke uitslaggegevens in OSV zo spoedig mogelijk ter beschikking
aan de Kiesraad (artikel P 23, vierde lid, van de Kieswet). De Kiesraad zal u hier
nog nader over informeren. De Raad gebruikt deze bestanden ten behoeve van de
door hem bijgehouden databank met verkiezingsuitslagen.

•
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Eventueel: hertelling
Uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag stelt de voorzitter van het
centraal stembureau de benoemden schriftelijk in kennis van hun benoeming. Van
iedere kandidaat die de benoeming aanneemt, worden de opgemaakte
geloofsbrieven naar het algemeen bestuur gestuurd. Het algemeen bestuur (nog
in de oude samenstelling) onderzoekt zo spoedig mogelijk de geloofsbrieven en
besluit over de toelating van de benoemde kandidaten.
Eventueel kan ook het algemeen bestuur nog besluiten tot een hertelling van de
stemmen die zijn uitgebracht in een of meer stembureaus. In dat geval wordt
dezelfde procedure gevolgd als bij een hertelling waartoe het centraal stembureau
besluit: het GSB of de GSB's van de gemeente(n) waar de hertelling aan de orde
is, voert/voeren deze hertelling uit onder toezicht van het algemeen bestuur. Het
centraal stembureau stelt een nieuw proces-verbaal op, dat ook weer onmiddellijk
elektronisch openbaar wordt gemaakt en wordt toegezonden aan het algemeen
bestuur en de Kiesraad.

9. WAT ALS ER BIJ HET TELLEN VAN DE ENE VERKIEZING STEMBILJETTEN
VAN DE ANDEREVERKIEZING WORDEN AANGETROFFEN?

Bij een gecombineerde stemming kan het gebeuren dat een of meer stembureaus
de stembescheiden van de ene stemming hebben verwisseld met die van de
andere stemming. Dat kan bijvoorbeeld zijn gebeurd bij het sorteren, tellen of
verpakken van de stembescheiden.

Werkwijze ingeval van een nieuwe zitting van het gemeentelijk stembureau in
opdracht van het centraal stembureau
Als een centraal stembureau voor de ene verkiezing (bijvoorbeeld: de provinciale
statenverkiezing) een gemeentelijk stembureau opdracht geeft voor een nieuwe
zitting, en het gemeentelijk stembureau treft bij die nieuwe zitting een of meer
stembiljetten aan voor de andere verkiezing (in dit voorbeeld: de
waterschapsverkiezing), dan informeert het gemeentelijk stembureau het centraal
stembureau voor de waterschapsverkiezing daarover. Het centraal stembureau
voor de waterschapsverkiezing geeft vervolgens het desbetreffende gemeentelijk
stembureau de opdracht om opnieuw in openbare zitting bijeen te komen, om de
aangetroffen stembiljetten alsnog bij de eigen verkiezing te betrekken, en dus
een corrigendum vast te stellen bij zijn proces-verbaal.

Werkwijze ingeval van een hertelling in opdracht van het centraal stembureau of
het vertegenwoordigend orgaan
Een eventuele hertelling voor de ene verkiezing moet altijd plaatsvinden in
aanwezigheid van het centraal stembureau van de andere verkiezing(en). Dat
staat in artikel P 5, eerste lid, van het Kiesbesluit. Het centraal stembureau van
de andere verkiezing moet bij de hertelling aanwezig zijn, opdat het kan
controleren of er met zijn stembescheiden zorgvuldig wordt omgegaan, en opdat
het er onmiddellijk kennis van kan nemen als blijkt dat er stembescheiden zijn
verwisseld.
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Als het centraal stembureau voor de waterschapsverkiezing of het algemeen
bestuur besluiten tot een hertelling van de stemmen die in een of meer
stemlokalen bij de waterschapsverkiezing zijn uitgebracht, moet u dus onverwijld
het centraal stembureau voor de desbetreffende provinciale statenverkiezing(en)
hiervan op de hoogte stellen. Tijdens de hertelling kan het centraal stembureau
voor de waterschapsverkiezing ook de verzegelde pakken met stembiljetten voor
de provinciale statenverkiezing(en) openen, voor zover het vermoeden bestaat
dat er een verwisseling van stembescheiden heeft plaatsgevonden.

Omgekeerd kan ook het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing
of het vertegenwoordigend orgaan (provinciale staten) tot een hertelling besluiten
van de stemmen die zijn uitgebracht in een of meer stembureaus. Zij moeten in
dat geval onverwijld de centraal stembureaus voor de desbetreffende
waterschapsverkiezingen op de hoogte stellen. Het centraal stembureau voor de
waterschapsverkiezing dat bij de hertelling van de stemmen voor de provinciale·
statenverkiezing aanwezig/vertegenwoordigd is, moet van die hertelling verslag
doen aan het algemeen bestuur waarvoor het de verkiezingsuitslag vaststelt of
heeft vastgesteld (artikel P 5, tweede lid, van het Kiesbesluit). Het gaat om een
procedureel verslag, waarin duidelijk wordt gemaakt of er biljetten voor de
waterschapsverkiezing zijn aangetroffen en hoe deze zijn behandeld. Het
algemeen bestuur kan het verslag betrekken bij zijn besluitvorming over de
geldigheid van de verkiezing.

10. AFTREDEN OUDE LEDEN EN EERSTE SAMENKOMST NIEUWE LEDEN

De Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen bevat ook een
aanpassing van de in de Kieswet geregelde zittingsduur van de gekozen leden van
de vertegenwoordigende organen waarvoor de verkiezingen worden gehouden
(hoofdstuk C van de Kieswet). Het initiële wetsvoorstel zorgde voor verlenging
van de termijn tussen de stemming en de eerste samenkomst van de
nieuwgekozen leden van 8 naar 13 dagen. In deze wijziging was ook een
aanpassing van artikel 16 van de Waterschapswet meegenomen, waarin het
aftreden van de benoemde leden van het algemeen bestuur is geregeld (de leden
die een geborgde zetel bezetten).
In een nota van wijziging is de genoemde termijn in hoofdstuk C van de Kieswet
voor de gekozen leden van vertegenwoordigende organen verlengd naar 14 dagen
in plaats van 13. Per abuis is in deze nota van wijziging verzuimd om ook artikel
16 van de Waterschapswet aan te passen. Ik ga deze omissie in de
Waterschapswet corrigeren, maar dat zal niet zijn beslag krijgen vóór de komende
waterschapsverkiezingen. Gevolg is dat na de komende waterschapsverkiezingen
de benoemde leden van de algemeen besturen van de waterschappen (eenmalig)
een dag eerder aftreden dan de gekozen leden. Concreet treden de benoemde
leden af met ingang van dinsdag 28 maart 2023, en de gekozen leden met ingang
van woensdag 29 maart 2023.

Kenmerk
2022-0000489741

Pagina 13 van 14



11. INFORMATIEPUNT VERKIEZINGEN

Als u vragen hebt over de komende gecombineerde verkiezingen, naar aanleiding
van deze circulaire of anderszins, raadpleeg dan de website van de Kiesraad
(https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen), of neem contact op met
het Informatiepunt van de Kiesraad (bereikbaar vanaf 14 november 2022), via
mail (informatiepunt@kiesraad.nl) of telefonisch (070-4267329; tussen 09:00 en
17:00 uur).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

'•

_Hanke Bruins Slot
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