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Wat is een waterschap?

De waterschappen hebben een belangrijke taak in ons land. Ze zorgen voor droge voeten,
schoon water en veilige dijken en duinen. Concreet betekent dit dat waterschappen
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van dijken en andere (zee)waterkeringen, de aan-,
afvoer en berging van water, het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor schoon
oppervlaktewater. Daarnaast dragen enkele waterschappen de zorg voor een aantal vaar- en
verkeerswegen.

Hoe heet mijn waterschap?

Door hier rechts te klikken op het gebied waar uw waterschap zich bevindt, komt u terecht
op de website van uw waterschap.

Hoe kan ik te weten komen wat mijn waterschap doet?
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Op de website van uw waterschap kunt u lezen wat het waterschap doet.

Hoe is het bestuur van een waterschap samengesteld?

Het bestuur van een waterschap lijkt veel op dat van een gemeente. Aan het hoofd ervan
staat de dijkgraaf, watergraaf of voorzitter, de burgemeester van het waterschap.
Daarnaast is er een algemeen bestuur, dat te vergelijken is met de gemeenteraad en er zijn
dagelijks bestuurders. Die zijn te vergelijken met de wethouders van een gemeente.
Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het waterschap. De provincie
bepaalt dit aantal.

Wie zitten er in het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur bestaat uit een aantal categorieën. U kunt stemmen voor de groep
ingezetenen en dat is de grootste categorie in het bestuur. Daarnaast zijn er zetels voor de
categorie ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven. Voor deze categorieën kunt u niet
stemmen. Deze worden aangewezen vanuit een aantal organisaties.
Het aantal bestuursleden en de verdeling over de categorieën is afhankelijk van de grootte
van het waterschap. De provincie bepaalt deze aantallen.

Wie zitten er in het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de leden van het algemeen bestuur. Het algemeen
bestuur bepaalt ook hoeveel dagelijks bestuursleden er komen. Daar is wel een maximum
aan, wat door de provincie is bepaald.

Waarom worden er verkiezingen gehouden?

Wie belang heeft bij het werk van een waterschap betaalt belasting, maar mag ook
meebeslissen over de besteding van dat geld. Dat kan nu door te stemmen.

Is mijn stemgeheim gewaarborgd?

Uw stemgeheim is door onder beschreven methode uitstekend gewaarborgd.

Bij de waterschapsverkiezingen kan iedereen van 18 jaar en ouder zijn stem uitbrengen. In
de wet is vastgelegd dat deze verkiezingen per post moeten worden georganiseerd. Dat
betekent dat u uw stembiljet per post krijgt toegezonden en dat u uw ingevulde stembiljet
ook weer per post verzendt naar het waterschap. Om fraude bij de verkiezingen te
voorkomen is een aantal maatregelen genomen. Zo is er een kopieerbeveiliging aangebracht
en heeft ieder stembiljet een nummer. Ook is in de regelgeving vastgelegd dat u als u uw
stembiljet kwijt raakt of niet heeft ontvangen een vervangend stempakket moet kunnen
ontvangen. De beveiligingsmaatre-gelen en de wijze waarop de vervangende stempakketten
worden uitgegeven mogen niet ten koste van het stemgeheim gaan. Dat betekent dat geheim
moet blijven op wie u heeft gestemd.
Om fraude tegen te gaan en de uitgifte van vervangende stempakketten te organiseren, zijn
op uw stembiljet getallen opgenomen. Ieder stembiljet heeft een unieke getal.
In deze getallen zit uw geboortejaar versleuteld. Meer persoonsgegevens zijn niet in deze
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getal-len opgenomen. Bij het tellen van de stemmen wordt het door u ingevulde
geboortejaar verge-leken met de getallen op uw stembiljet. Daarmee wordt verzekerd dat
degene voor wie het biljet is bestemd het ook heeft ingevuld. Het is dus van belang uw
geboortejaar correct in te vullen. Heeft u het geboortejaar niet of onjuist ingevuld dan wordt
uw stem ongeldig verklaard. Het blijft geheim op wie u heeft gestemd.
Bij het drukken van de stempakketten, dat geheel automatisch gebeurt, zijn twee
geautoriseer-de specialisten betrokken, die de versleutelde bestanden, digitaal klaar zetten
voor het drukken van de stempakketten. Na het drukken van de stempakketten per
waterschap wordt het be-stand onder toezicht van de waterschappen vernietigd. De twee
specialisten bij de drukker zouden theoretisch in staat zijn, indien zij samenspannen met
andere organisaties, het stemge-heim te doorbreken. Zij zouden met de gegevens bij de
drukker en de ingevulde stembiljetten kunnen zien wat u heeft gestemd. Om dit te
voorkomen zijn strenge organisatorische maatrege-len genomen. Wij achten de kans
nagenoeg nihil dat een dergelijke samenspanning zal plaats-vinden.
De uitgifte van vervangende stempakketten gebeurt door twee verschillende functionarissen,
zodat onbekend is wie welk vervangend stempakket heeft gekregen. Bij de uitgifte van een
ver-vangend stempakket, moet de oorspronkelijk toegezonden code ongeldig worden
gemaakt om dubbeltellingen in de uitslag te voorkomen. Voor het ongeldig maken van het
oorspronkelijke stembiljet geeft de medewerker van het waterschap aan de in de kluis
geplaatste computer de naam van de stemgerechtigde. De machine in de kluis berekent de
juiste code en maakt deze ongeldig. De kluis kan alleen worden geopend door twee
geautoriseerde medewerkers onder toezicht van een notaris.
Het aantal handelingen dat op de computer, door de medewerker van het waterschap in de
kluis kan worden verricht is beperkt tot het doorgeven van de namen van hen die een
vervan-gend pakket hebben gekregen. Het proces wordt verder zonder tussenkomst van
mensenhan-den uitgevoerd.

Tot slot
De commissie Korthals Altes heeft in haar rapport “Stemmen met vertrouwen” een aantal
aanbevelingen gedaan, waaronder de aanbeveling dat er altijd een balans gezocht moet
worden tussen de verschillende eisen, die aan het verkiezingsproces gesteld moeten worden.
Aanbeveling 2 uit het rapport:
“Het verkiezingsproces kan in de praktijk niet volledig aan alle waarborgen vol-doen. Het is
daarom noodzakelijk om een balans tussen de waarborgen te vinden. Daar-bij spelen ook de
uitvoerbaarheid en de kosten een rol, alsmede de flexibiliteit die het verkiezingsproces moet
hebben om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”
Alleen door samen te werken met andere organisaties is een enkeling theoretisch in staat uw
stemgeheim te doorbreken.
Door het nemen van strenge organisatorische maatregelen is een uitstekende balans
ge-vonden tussen het voorkomen van fraude, het mogelijk maken vervangende
stempakket-ten uit te geven en de bewaking van uw stemgeheim.
Uw stemgeheim is door de beschreven methode van werken uitstekend gewaarborgd.

Hoe is het stemproces vastgelegd?

Bij de waterschapsverkiezingen kan iedereen van 18 jaar en ouder zijn stem uitbrengen. In
de wet is vastgelegd dat deze verkiezingen per post moeten worden georganiseerd. Dat
betekent dat u uw stembiljet per post krijgt toegezonden en dat u uw ingevulde stembiljet
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ook weer per post verzendt naar het waterschap. Om fraude bij de verkiezingen te
voorkomen is een aantal maatregelen genomen. Zo is er een kopieerbeveiliging aangebracht
en heeft ieder stembiljet een nummer. Ook is in de regelgeving vastgelegd dat u als u uw
stembiljet kwijt raakt of niet heeft ontvangen een vervangend stempakket moet kunnen
ontvangen. De beveiligingsmaatre-gelen en de wijze waarop de vervangende stempakketten
worden uitgegeven mogen niet ten koste van het stemgeheim gaan. Dat betekent dat geheim
moet blijven op wie u heeft gestemd.
Om fraude tegen te gaan en de uitgifte van vervangende stempakketten te organiseren, zijn
op uw stembiljet getallen opgenomen. Ieder stembiljet heeft een unieke getal.
In deze getallen zit uw geboortejaar versleuteld. Meer persoonsgegevens zijn niet in deze
getal-len opgenomen. Bij het tellen van de stemmen wordt het door u ingevulde
geboortejaar verge-leken met de getallen op uw stembiljet. Daarmee wordt verzekerd dat
degene voor wie het biljet is bestemd het ook heeft ingevuld. Het is dus van belang uw
geboortejaar correct in te vullen. Heeft u het geboortejaar niet of onjuist ingevuld dan wordt
uw stem ongeldig verklaard. Het blijft geheim op wie u heeft gestemd.
Bij het drukken van de stempakketten, dat geheel automatisch gebeurt, zijn twee
geautoriseer-de specialisten betrokken, die de versleutelde bestanden, digitaal klaar zetten
voor het drukken van de stempakketten. Na het drukken van de stempakketten per
waterschap wordt het be-stand onder toezicht van de waterschappen vernietigd. De twee
specialisten bij de drukker zouden theoretisch in staat zijn, indien zij samenspannen met
andere organisaties, het stemge-heim te doorbreken. Zij zouden met de gegevens bij de
drukker en de ingevulde stembiljetten kunnen zien wat u heeft gestemd. Om dit te
voorkomen zijn strenge organisatorische maatrege-len genomen. Wij achten de kans
nagenoeg nihil dat een dergelijke samenspanning zal plaats-vinden.
De uitgifte van vervangende stempakketten gebeurt door twee verschillende functionarissen,
zodat onbekend is wie welk vervangend stempakket heeft gekregen. Bij de uitgifte van een
ver-vangend stempakket, moet de oorspronkelijk toegezonden code ongeldig worden
gemaakt om dubbeltellingen in de uitslag te voorkomen. Voor het ongeldig maken van het
oorspronkelijke stembiljet geeft de medewerker van het waterschap aan de in de kluis
geplaatste computer de naam van de stemgerechtigde. De machine in de kluis berekent de
juiste code en maakt deze ongeldig. De kluis kan alleen worden geopend door twee
geautoriseerde medewerkers onder toezicht van een notaris.
Het aantal handelingen dat op de computer, door de medewerker van het waterschap in de
kluis kan worden verricht is beperkt tot het doorgeven van de namen van hen die een
vervan-gend pakket hebben gekregen. Het proces wordt verder zonder tussenkomst van
mensenhan-den uitgevoerd.

Tot slot
De commissie Korthals Altes heeft in haar rapport “Stemmen met vertrouwen” een aantal
aanbevelingen gedaan, waaronder de aanbeveling dat er altijd een balans gezocht moet
worden tussen de verschillende eisen, die aan het verkiezingsproces gesteld moeten worden.
Aanbeveling 2 uit het rapport:
“Het verkiezingsproces kan in de praktijk niet volledig aan alle waarborgen vol-doen. Het is
daarom noodzakelijk om een balans tussen de waarborgen te vinden. Daar-bij spelen ook de
uitvoerbaarheid en de kosten een rol, alsmede de flexibiliteit die het verkiezingsproces moet
hebben om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”
Alleen door samen te werken met andere organisaties is een enkeling theoretisch in staat uw
stemgeheim te doorbreken.

Veelgestelde vragen - Waterschapsverkiezingen http://www.waterschapsverkiezingen.nl/veelgestelde_vragen/...

4 of 5 24-10-2008 14:07



Door het nemen van strenge organisatorische maatregelen is een uitstekende balans
ge-vonden tussen het voorkomen van fraude, het mogelijk maken vervangende
stempakket-ten uit te geven en de bewaking van uw stemgeheim.
Uw stemgeheim is door de beschreven methode van werken uitstekend gewaarborgd.

Selecteer hier uw waterschap
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