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Bijlage bij proces verbaal I 4, geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties voor de verkiezing van 
de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op 15 mrt. 2023 

 
 
 
Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn de volgende bezwaren ingebracht: 

 
Er wordt bezwaar ingediend door kiezer mevrouw L. Biemans. Het eerste bezwaar heeft betrekking op het aflakken van per-

soonsgegevens (foto en BSN nummer) op het identiteitsbewijs van kandidaat W.L.F.H. Lelieveld-van der Zanden. Bezwaar-

maker geeft aan dat volgens landelijk beleid het aflakken van deze gegevens geen reden tot weigering is. Het tweede be-

zwaar richt zich op de termijn van herstelverzuim. Volgens bezwaarmaker is op 12 januari 2023 via mail met bijlagen aange-

geven dat herstelverzuim ook op vrijdag 3 februari 2023, 16.00 uur mogelijk zou zijn. Vervolgens is op 31 januari 2023 een 

aangetekende brief ontvangen waarin de termijn voor herstelverzuim is vastgesteld op donderdag 2 februari 2023. Vervol-

gens is contact geweest met de griffier van het waterschap, waarin duidelijk is geworden dat de genoemde termijn in de mail 

van 12 januari 2023 niet juist was. Naar blijkt is achteraf sprake van een wettelijk andere termijn, maar men mocht ervan 

uitgaan dat herstelverzuim tot 3 februari 2023, 16.00 uur mocht plaatsvinden. Tot slot, heeft bezwaarmaker aangegeven dat 

de afgelopen dagen sprake is geweest van bijzondere privéomstandigheden. 

 
Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken: 

 
Het Centraal Stembureau (CS) heeft het volgende vastgesteld. Ten aanzien van bezwaar 1: Ingevolge de Kieswet moet vol-

doende mogelijk zijn om de identiteit van de persoon op de kandidatenlijst vast te stellen. Het CS heeft vastgesteld dat dit op 

basis van de ingeleverde gegevens onvoldoende mogelijk is en verklaart het bezwaar ongegrond. Ten aanzien van bezwaar 

2: Het CS stelt vast dat de wettelijke termijn voor herstelverzuim is bepaald op donderdag 2 februari 2023, 17.00 uur. Een 

eerder verstuurde ambtelijke mail (12 januari 2023) doet hier geen afbreuk aan. Hierover is tijdens de voorinlevering met de 

partij/inleveraar contact geweest en benadrukt dat de termijn voor herstelverzuim wettelijk donderdag 2 februari 2023, 17.00 

uur is. Dit is nadien op 31 januari 2023 per aangetekende brief nogmaals bevestigd. Vervolgens is dit op donderdag 2 febru-

ari 2023, begin van de middag, telefonisch met de inleveraar nogmaals uiteengezet en per mail bevestigd. Het CS is op ba-

sis van deze tijdlijn en meerdere contactmomenten met de partij/inleveraar van mening dat voldoende duidelijk was wat de 

wettelijke termijn voor herstelverzuim was en verklaart ook dit bezwaar ongegrond. 

 
 
 
Paraaf voorzitter ............................................................................... 

 


