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Waarom moet u dit weten
De Dag van de Kandidaatstelling op 4 februari 2019 is een cruciale stap in het verkiezingsproces voor
de deelnemende partijen (inleveren stukken) en voor het hoofdstembureau (controle en procesverbaal).
Dit memo heeft de volgende functies:
1. Informatie ter plaatsing op website Rijnland
2. Informatie voor deelnemende partijen
3. Informatie voor de 29 gemeenten in beheergebied van Rijnland
4. Kennisgeving aan hoofdstembureau van activiteiten en (gewijzigde) vergaderdata
5. Checklist voor controle van de stukken die op 4 februari 2019 worden ingediend.
Memo wordt verzonden aan contactpersonen van deelnemende partijen, contactpersonen van 29
gemeenten, leden van het hoofdstembureau en leden van de projectgroep.

STUKKEN KANDIDAATSTELLING
Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren. Bij het
inleveren van een kandidatenlijst moeten partijen naast de kandidatenlijst (Model H 1) verschillende
stukken indienen. Het gaat om de volgende stukken:
a) Instemmingsverklaring
Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden
ingeleverd. Zie Kieswet art. H 9 en model H 9. Kandidaten die niet in het waterschap wonen waarvoor
zij zich kandidaat stellen, moeten verklaren dat zij, in geval van benoeming, verhuizen naar het
waterschap waarvoor zij zijn gekozen. Zie Kieswet art. H 7. Inclusief moment van verhuizing.
b) Kopie legitimatiebewijs
Van kandidaten die nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur moet een kopie van een geldig
legitimatiebewijs worden ingeleverd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig
paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de
identificatieplicht).
Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de
achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden.
c) Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst
Bij de lijst moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd,
waarin deze de inleveraar machtigt om de naam van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen
plaatsen. Zie Kieswet art. H 3 en Model H 3-1.
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d) Ondersteuningsverklaringen
Partijen die voor het eerst deelnemen aan waterschapsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen
zetel hebben behaald, moeten voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren (Model H 4). Hier
vindt u meer informatie over ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling.
e) Bewijs van betaling waarborgsom
Partijen die voor het eerst meedoen aan de waterschapsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen
zetel hebben behaald, moeten voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen van € 225,- op
bankrekeningnummer NL37NWAB0636757307 t.n.v. hoogheemraadschap van Rijnland onder
vermelding ‘waarborgsom kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019’. De waarborgsom moet
voor 4 februari 2019 op de bankrekening van Rijnland zijn gestort.
f) Samenvoeging van aanduidingen
Als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van
aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen
voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de
inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie Kieswet art. H 5 en Model H 3-2.
Voor nadere informatie over Kieswet en formulieren/modellen:
www.kiesraad.nl - waterschapsverkiezingen
www.rijnland.net - verkiezingen
projectgroep: Indira Ramdaras (Indira.Ramdaras@rijnland.net)

CONTROLE DOOR HOOFDSTEMBUREAU
22-24 januari 2019, ambtelijke voorcontrole
Het hoogheemraadschap van Rijnland biedt de gelegenheid voor ambtelijke voorcontrole van de op 4
februari 2019 in te leveren stukken. Hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt met Indira Ramdaras
(Indira.Ramdaras@rijnland.net).
De controle vindt plaats op stukken die de deelnemende partijen zelf hebben ingevuld.
4 februari 2019, 09.00-19.00 uur, Dag van de kandidaatstelling
De deelnemende partijen kunnen van 09.00 tot 19.00 uur de stukken persoonlijk overhandigen aan
het hoofdstembureau. Adres: Archimedesweg 1, Leiden.
Vereist: legitimatie van de indiener (gemachtigde conform landelijk register van Kiesraad of regionaal
register van Rijnland)
6 februari 2019, 10.00-11.00 uur, onderzoek kandidatenlijsten door hoofdstembureau
Het onderzoek door het hoofdstembureau omvat:
1. Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met:
 naam
 voorletters
 geboortedatum
 adres
 woonplaats
 achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld.
2. Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de naam
worden toegevoegd.
3. Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap geregistreerd is of
geregistreerd is geweest, wordt op de lijst vermeld hetzij met de eigen geslachtsnaam, hetzij, voor
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zover hij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd is, met de
geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner, dan wel met de eigen geslachtsnaam
door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de geslachtsnaam van de
echtgenoot of geregistreerde partner.
4. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de
kandidaat de toevoeging «(m)» of «(v)» worden geplaatst.

MOGELIJKE VERZUIMEN
Indien bij het onderzoek blijkt van een of meer van de volgende verzuimen, geeft het
hoofdstembureau onverwijld bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan
degene die de lijst heeft ingeleverd:
a.
dat, indien bij de lijst verklaringen van ondersteuning moeten worden overgelegd, niet ten
minste het aantal verklaringen, genoemd in artikel 2.19 is overgelegd, waarbij niet meetellen
de verklaringen die niet aan artikel 2.19, tweede lid, voldoen en de verklaringen van een
kiezer die meer dan één verklaring heeft ondertekend;
b.
dat, indien zich het geval voordoet, bedoeld in artikel 2.24, derde lid, de verklaring dat de
kandidaat voornemens is zich bij benoeming te vestigen in het gebied van het waterschap
ontbreekt;
c.
dat een kandidaat niet is vermeld overeenkomstig artikel 2.17;
d.
dat ten aanzien van een kandidaat ontbreekt de verklaring dat hij instemt met zijn
kandidaatstelling op de lijst;
e.
dat de lijst niet persoonlijk is ingeleverd door een gemachtigde van de belangengroepering.
Herstel van de verzuimen is mogelijk tot uiterlijk zevende dag na kandidaatstelling (11-2-2019).

12 februari 2019, 12.00-13.00 uur, openbare zitting hoofdstembureau
Uiterlijk op achtste dag na de kandidaatsteling.
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