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Geachte heer Buitendijk, 

 

De organisatie en uitvoering van de waterschapsverkiezingen zijn ondergebracht in de Kieswet. Deze 

wetswijziging is recent gepubliceerd in het staatsblad. Het traject om het kiesbesluit en het 

waterbesluit te wijzigen in verband met de waterschapsverkiezingen is in gang gezet.  In dit kader 

maken wij ons zorgen over een onderdeel uit dit concept besluit. 

 

Nu is in het concept besluit opgenomen dat de waterschappen tijdig aan de gemeenten de adressen 

van verstrekt die binnen een betreffend waterschap vallen. Deze bepaling is onvoldoende.  

Onderdeel van het verkiezingsproces is dat het college van burgemeester en wethouders bepaalt wie 

kiesgerechtigd is om aan de stemming deel te nemen. De gemeente maakt gebruik van de 

basisregistratie personen (BRP) om een kiezersregister aan te leggen. In dit register worden tot aan 

de verkiezingen mutaties bijgehouden. 

 

In de BRP zijn nu geen gegevens opgenomen over waterschappen. Er dient een koppeling te komen 

tussen de adressen in de BRP en het waterschap waarin dit adres zich bevindt. Het ligt voor de hand 

dat de gegevens over een waterschap wordt opgenomen in de basisregistraties adressen en 

gebouwen (BAG). Door een koppeling tussen de BAG en de BRP zijn gemeenten in staat om voor de 

waterschapsverkiezingen een selectie te maken van kiesgerechtigden voor deze verkiezing. 

De bepaling over het aanleveren van adressen door de waterschappen aan gemeenten zal nader 

ingevuld moeten worden. Het dient te gaan om digitaal aangeleverde adressen die opgenomen 

kunnen worden in de BAG/BRP.  Uitgangspunt is dat gemeenten verkiezingen op uniforme wijze 

organiseren. Voor Tweede Kamer-, Provinciale Staten-, Europees Parlement- en raadsverkiezingen 

kunnen gemeenten een kiezersregister samenstellen op basis van de BRP. Het kan niet zo zijn dat 

voor elke waterschapsverkiezing gemeenten adreslijsten aangeleverd krijgen van de waterschappen. 
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Wij willen dit knelpunt op korte termijn bespreken met de inhoudelijke deskundigen van uw ministerie, 

het ministerie van I&M en de UvW.  Duidelijk moet worden wat er geregeld dient te worden en op 

welke wijze dit mogelijk is.  Voorop staat dat gemeenten in 2015 voor de waterschapsverkiezingen de 

kiezersregisters kunnen aanmaken. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

  




