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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Begripsbepaling 

1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook 

voorkomen in de Structuurregeling, de betekenis welke die regeling daaraan geeft. 

2. In dit reglement wordt voorts verstaan onder: 

a. dagen: werkdagen en wel, voor zover van toepassing, van 9.00 tot 17.00 uur; 

b. peildatum: de datum waarop wordt vastgesteld wie volgens de dan ten dienste 

staande gegevens op de eerste dag van de kandidaatstelling kiesgerechtigd 

zullen zijn; 

c. inzageplaats: de plaats waar de gegevens met betrekking tot de verkiezing ter 

inzage worden gelegd; 

d. Universiteitsraad: de Universiteitsraad als bedoeld in artikel 28 van de 

Structuurregeling. 

Artikel 1.2 Kiezersgemeenschap en geledingen 

1. In het geval van verkiezingen voor de Universiteitsraad, onderscheidenlijk de 

faculteitsraden wordt in dit reglement verstaan onder: 

a. kiezersgemeenschap: de universitaire gemeenschap, onderscheidenlijk de 

faculteitsgemeenschap; 

b. raad: de Universiteitsraad, onderscheidenlijk de faculteitsraad. 

2. De kiezersgemeenschap wordt gevormd door hen die behoren tot de volgende 

geledingen: 

a. Personeelsgeleding; 

b. Studentengeleding. 
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3.  In geval van verkiezingen voor een dienstraad wordt onder raad in dit 

reglement verstaan de dienstraad. De kiezersgemeenschap wordt gevormd door 

het personeel dat bij de desbetreffende centrale dienst te werk is gesteld. 

4. In geval van verkiezingen voor een opleidingscommissie wordt onder raad in dit 

reglement verstaan de opleidingscommissie. Lid 2 is van overeenkomstige 

toepassing.  

Artikel 1.3 Rechtstreekse verkiezingen 

De leden van de raad worden rechtstreeks gekozen door en uit de kiezers van de 

geleding waartoe zij behoren. 

Artikel 1.4 Zetelverdeling 

De verdeling van de zetels van de onderscheiden raden over de geledingen 

geschiedt: 

a. voor wat betreft de Universiteitsraad, zoals is bepaald in het reglement voor de 

Universiteitsraad als bedoeld in artikel 31 Structuurregeling; 

b. Voor wat betreft de faculteitsraden zoals is bepaald in de onderscheiden 

faculteitsreglementen als bedoeld in artikel 15 van de Structuurregeling; 

c. Voor wat betreft de dienstraden zoals is bepaald in de onderscheiden 

reglementen voor de dienstraden als bedoeld in artikel 48 van de 

Structuurregeling. 

d. Voor wat betreft de opleidingscommissies zoals bepaald in artikel 19 lid 4 van 

de Structuurregeling.  
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Artikel 1.5 Wijze van stemmen 

Het stembureau kan bepalen dat in plaats van elektronische verkiezingen 

schriftelijke verkiezingen plaatsvinden, waarbij de bepalingen van dit 

kiesreglement zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn.  

In plaats van de hoofdstukken 6 en 7 van het reglement zijn dan de hoofdstukken 

6A en 7A van toepassing. 
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HOOFDSTUK 2 KIESRECHT 

Artikel 2.1 Actief en passief kiesrecht 

1. Met inachtneming van het daaromtrent in de Structuurregeling en in dit 

reglement bepaalde hebben allen, die op de peildatum tot (een geleding van) de 

kiezersgemeenschap behoren, zowel het actief als het passief kiesrecht. Elk lid 

brengt daarbij een gelijk aantal stemmen uit. 

2. Een lid van de kiezersgemeenschap kan uitsluitend tot één geleding behoren. 

3. Een student-assistent heeft uitsluitend kiesrecht in de geleding der studenten, 

tenzij hij het kiesrecht wil uitoefenen in de geleding van het personeel en hiervan 

uiterlijk op de derde dag voor de in artikel 4.3 bedoelde datum schriftelijk 

mededeling doet aan het stembureau. In het laatstbedoelde geval heeft hij 

uitsluitend kiesrecht in de geleding van het personeel. 

4. Een lid van het personeel, dat als student aan de universiteit is ingeschreven, 

heeft, uitsluitend kiesrecht in de geleding van het personeel, tenzij hij het kiesrecht 

wil uitoefenen in de geleding der studenten en hiervan uiterlijk op de derde dag 

voor de in artikel 4.3 bedoelde datum schriftelijk mededeling doet aan het 

stembureau. In het laatstbedoelde geval heeft hij uitsluitend kiesrecht in de 

geleding van de studenten. 

5. Voor de verkiezing van de leden van de desbetreffende raad blijft de keuze als 

bedoeld in het derde en vierde lid van kracht gedurende het daarop volgende jaar 

c.q. de daarop volgende jaren, indien alsdan uitsluitend voor de studentengeleding 

verkiezingen worden gehouden. 
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Artikel 2.2 Personeelsgeleding 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 behoren tot de geleding van het 

personeel: 

a. zij die in dienstbetrekking bij de universiteit werkzaam zijn, onafhankelijk van 

het feit of zij een gehele dan wel een gedeeltelijke dagtaak vervullen, en 

b. de in artikel 2.3 genoemde personen. 

Artikel 2.3 Uitbreiding Personeelsgeleding 

1. Personen die, in dienst van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 

onderzoek, gedurende ten minste één jaar na de peildatum regelmatig in de 

universiteit werkzaam zullen zijn, bezitten het actief en passief kiesrecht, met dien 

verstande dat zij het passief kiesrecht slechts kunnen uitoefenen na verkregen 

schriftelijke toestemming van hun werkgever. De in de eerste volzin bedoelde 

personen worden gerekend tot het personeel dat bij de faculteit werkzaam is. 

Ten behoeve van het bepaalde in artikel 7.13 bepaalt het stembureau op grond 

van de aard van de werkzaamheden tot welke personeelscategorie deze personen 

geacht kunnen worden te behoren.  

2. Personen die op grond van een detacheringsovereenkomst regelmatig voor 

minimaal één dag per week, gedurende één jaar na de peildatum in de universiteit 

werkzaam zijn, bezitten voor de duur van die werkzaamheid het actief en passief 

kiesrecht, met dien verstande, dat zij het passief kiesrecht slechts kunnen 

uitoefenen na verkregen schriftelijke toestemming van hun werkgever. De in de 

eerste volzin bedoelde personen worden, gerekend tot het personeel dat bij de 

faculteit of centrale dienst werkzaam is. 

Ten behoeve van het bepaalde in artikel 7.13 bepaalt het stembureau op grond 

van de aard van de werkzaamheden tot welke personeelscategorie deze personen 

geacht kunnen worden te behoren.  

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid van de Structuurregeling, 

worden personen die ingevolge een met de universiteit gesloten overeenkomst in 
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aansluiting aan hun dienstverband bij de universiteit zonder onderbreking hun 

laatst vervulde functie buiten dienstbetrekking blijven uitoefenen, voor de 

toepassing van dit reglement, geacht nog in dienstbetrekking te zijn. 

4.   Beurspromovendi die met een extern stipendium hun proefschrift voorbereiden 

bezitten het actief en passief kiesrecht, indien zij voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

a. gedurende een periode van langer dan twee jaar verbonden zijn aan de 

universiteit; én 

b. in het kader van het promotietraject activiteiten verrichten bij de universiteit 

zonder dat sprake is van een dienstverband bij de universiteit; én 

c. geen dienstverband hebben bij een andere werkgever; én 

d. geregistreerd zijn als beurspromovendi bij een van de Graduate Schools van de 

universiteit; én 

e. in geval van uitoefening van het passief kiesrecht, toestemming hebben van de 

externe verstrekker van het stipendium. 

Artikel 2.4 Peildatum 

Het stembureau stelt de peildatum vast. Deze datum ligt niet vroeger dan een 

maand na de dag waarop dit besluit tot vaststelling wordt genomen en niet vroeger 

dan zes maanden voor de laatste dag van het stemmen. 

Artikel 2.5 Verlies kiesrecht 

1. Een lid van de kiezersgemeenschap dat na de peildatum die gemeenschap 

verlaat, verliest daardoor zijn kiesrecht. 

2. Met ingang van de datum waarop het stembureau bericht heeft ontvangen dat 

de inschrijving van een student is beëindigd, wordt het kiesrecht van betrokkene 

geacht te zijn vervallen. 
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3. De personen wier kiesrecht vervallen is worden ambtshalve uit het 

desbetreffende kiezersregister geschrapt. 
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HOOFDSTUK 3 STEMBUREAU 

Artikel 3.1 Samenstelling stembureau 

1. Er is een stembureau, dat is samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, 

zonodig, ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het college van 

bestuur voor een periode van twee jaar benoemd. Het stembureau kan zich laten 

bijstaan door een secretaris, die wordt benoemd door het college van bestuur. 

2. Uit de leden worden door het college van bestuur de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter aangewezen. 

Artikel 3.2 Taak stembureau 

1. Het stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de 

verkiezing van de leden van de raad. Het heeft in ieder geval tot taak: 

a. het vaststellen van het kiezersregister op basis van de door of vanwege het 

college van bestuur verstrekte gegevens; 

b. het beslissen op verzoeken tot verbetering van het kiezersregister; 

c. het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling; 

d. alle voorzieningen te treffen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te 

verzekeren; 

e. het vaststellen van de uitslag der verkiezingen; 

f. het voorzien in vacatures in de raad. 

2. Het stembureau maakt hierbij gebruik van de verschillende, bij de verkiezing te 

gebruiken formulieren, waarvan de modellen door het stembureau worden 

vastgesteld, zoals het formulier voor de kandidaatstelling, het oproepbericht, de 

stemformulieren, alsmede de processen-verbaal in dit reglement genoemd. 
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Het stembureau draagt er zorg voor dat bij de vaststelling van het formulier voor 

de kandidaatstelling en van het stemformulier wordt voorzien in de wijze van 

aanduiding van de dienst waartoe de kandidaat behoort, onderscheidenlijk van de 

faculteit en, ingeval het een student betreft, van niet meer dan één, door de 

kandidaat aan te geven, opleiding waarvoor hij is ingeschreven. 

Artikel 3.3 Werkwijze stembureau 

1. Het stembureau is gevestigd en houdt zitting in een lokaliteit van de 

universiteit. 

2. Het stembureau beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen 

staken, beslist de stem van de voorzitter. 

Artikel 3.4 Bezwaar 

1. Tegen beslissingen van het stembureau kan bezwaar worden aangetekend. 

2. Het bezwaar wordt binnen vijf dagen na de dag van mededeling of 

openbaarmaking schriftelijk ingediend bij het stembureau. 

3. Voordat het stembureau op het bezwaar beslist, stelt het de indiener van het 

bezwaarschrift in de gelegenheid te worden gehoord. Daarvan kan worden 

afgezien, indien het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk 

ongegrond is. 

4. Het stembureau beslist binnen vijf dagen. Indien heroverweging van de 

bestreden beslissing daartoe aanleiding geeft, herroept het stembureau die 

beslissing, en neemt het voor zover nodig in plaats daarvan een nieuw besluit. 
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5. Het stembureau deelt de beslissing onverwijld mede aan de direct 

betrokkene(n). Afschriften van beslissingen op bezwaarschriften worden ter inzage 

gelegd op de inzageplaats. 
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HOOFDSTUK 4 KIEZERSREGISTER 

Artikel 4.1 Opstelling kiezersregister 

1. Het stembureau draagt zorg dat ten behoeve van elke geleding het 

desbetreffende kiezersregister tijdig wordt opgemaakt. Van het kiezersregister 

dient een exemplaar bij het stembureau te berusten. 

2. Van elke kiezer worden in het kiezersregister tenminste vermeld de 

geslachtsnaam, bedoeld in artikel 5 van het eerste boek van het Burgerlijk 

Wetboek, de voorletters dan wel voornamen en het administratienummer. 

3. Alle mutaties ten aanzien van de leden van de kiezersgemeenschap, welke 

wijziging van het kiezersregister tot gevolg hebben, worden door het college van 

bestuur onmiddellijk na het bekend worden daarvan aan het stembureau 

medegedeeld. Het stembureau draagt er zorg voor, dat terzake het nodige wordt 

verricht. Mutaties na de peildatum leiden, met uitzondering van die bedoeld in 

artikel 2.5, niet tot wijziging van het kiezersregister. 

Artikel 4.2 Ter inzage leggen kiezersregister 

Het stembureau maakt tijdig bekend vanaf welke datum een exemplaar van het 

voor elke geleding opgemaakte kiezersregister ter inzage ligt op de voor elk 

kiezersregister door het stembureau te bepalen inzageplaats. 



 

 ___________________________________________________________________________________  

Kiesreglement 4-2 
Versie juni 2017 

 

Artikel 4.3 Verbeteringsverzoek 

1. Ieder lid van de kiezersgemeenschap kan binnen een door het stembureau te 

bepalen termijn na de in het vorige artikel bedoelde datum schriftelijk aan het 

stembureau verbetering van het kiezersregister vragen, indien hij van mening is 

dat hij zelf of een andere persoon in strijd met de statuten of de ter uitvoering 

hiervan vastgestelde regelen daarin niet, of niet behoorlijk, dan wel ten onrechte, is 

opgenomen. Het stembureau kan, onverminderd het bepaalde in artikel 2.5, tot 

dezelfde dag ook ambtshalve het kiezersregister verbeteren. 

2. Indien het verzoek om verbetering van het kiezersregister een ander dan 

verzoeker betreft, doet het stembureau aan die ander daarvan, uiterlijk daags na 

ontvangst van het verzoekschrift, bij aangetekende brief mededeling. 

3. Indien tengevolge van een ambtshalve verbetering van het kiezersregister een 

persoon daaruit wordt geschrapt, anders dan wegens de reden bedoeld in artikel 

2.5, wordt de betrokkene hiervan in kennis gesteld. 

Artikel 4.4 Beslissing verbeteringsverzoeken 

1. Het stembureau beslist op het verzoek om verbetering bij een met redenen 

omkleed besluit, op een door het stembureau te bepalen en vooraf bekend te 

maken dag en wijzigt zonodig het kiezersregister. 

2. Het stembureau doet onverwijld een afschrift van het besluit toekomen aan 

degene, die het verzoek om verbetering heeft ingediend en, indien dit verzoek een 

ander dan deze persoon betreft, ook aan deze ander. 

3. Een afschrift van het besluit wordt ter inzage gelegd op de inzageplaats. 
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HOOFDSTUK 5 KANDIDAATSTELLING 

Artikel 5.1 Datum kandidaatstelling 

1. De dagen der kandidaatstelling worden door het stembureau vastgesteld. 

2. Tenminste vier weken tevoren maakt het stembureau de dagen en plaats der 

kandidaatstelling bekend. 

3. De kandidaatstelling geschiedt op kandidatenlijsten, waarvan de vorm en 

inrichting, ingevolge artikel 3.2, tweede lid, door het stembureau worden 

vastgesteld. De desbetreffende formulieren worden kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

4. Op de dagen der kandidaatstelling kunnen bij het stembureau 

kandidatenlijsten worden ingeleverd. 

Artikel 5.2 Vormvoorschriften kandidatenlijsten 

1. Een kandidatenlijst bevat ten hoogste dertig namen van kandidaten en wordt 

ondertekend door tenminste vijf kiezers, met dien verstande dat ingeval de 

geleding minder dan twintig kiezers omvat, ondertekening door twee kiezers 

volstaat. 

2. De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één 

kandidatenlijst. 

3. Een kiezer mag ten hoogste zoveel lijsten ondertekenen als er zetels te 

vervullen zijn. 
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4. Een kandidaat is als kiezer bevoegd een kandidatenlijst waarop hij zelf 

voorkomt, ter voldoening aan het bepaalde in het eerste lid mede te ondertekenen. 

Artikel 5.3 Kandidatenlijsten per geleding 

1. Een kandidaat dient te behoren tot de geleding waarvoor de kandidatenlijst is 

ingediend. 

2. Een kandidatenlijst mag slechts worden ondertekend door kiezers, die behoren 

tot dezelfde geleding als de kandidaten. 

Artikel 5.4 Aanduiding kandidaat en lijst 

1. Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met de geslachtsnaam, 

bedoeld in artikel 5 van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, de voorletters, 

en het administratienummer. Aan de voorletters mag desgewenst tussen haakjes 

de voornaam of roepnaam worden toegevoegd. Een vrouwelijke kandidaat mag 

met de geslachtsnaam van haar echtgenoot worden vermeld, mits die naam wordt 

gevolgd door een koppelteken en haar eigen geslachtsnaam. 

2. Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke manier afgekort, 

de al dan niet tot "prof." afgekorte titel van professor, afkortingen van de in de 

artikelen 7.20 tot en met 7.23 van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek genoemde, onderscheidenlijk bedoelde titels, mogen 

ook worden vermeld. 

3. De naam of aanduiding van een groepering mag niet meer dan twintig letters 

bevatten. 
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Artikel 5.5 Bewilligingsverklaring 

1. Bij de kandidatenlijst wordt overgelegd een schriftelijke verklaring van iedere 

daarop voorkomende kandidaat, dat hij bewilligt in zijn kandidaatstelling op de lijst 

en in voorkomende gevallen ook in de plaats die hij daarop inneemt. De bewilliging 

kan niet worden ingetrokken, behoudens het gestelde in artikel 5.9, derde lid. 

2.  Voor personen bedoeld in artikel 2.3, eerste en tweede lid dient bij de 

kandidatenlijst te worden overlegd de daar bedoelde schriftelijke toestemming van 

de werkgever. 

Artikel 5.6 Inleveren kandidatenlijsten 

1. De inlevering der kandidatenlijst geschiedt door of namens een kiezer. De 

indiener dient zich desgevraagd te legitimeren. 

2. Organisaties van Werknemers die partij zijn bij de voor de universiteit 

geldende CAO kunnen kandidatenlijsten schriftelijk indienen. De kandidatenlijsten 

dienen uiterlijk op de laatste dag der kandidaatstelling als bedoeld in artikel 5.1 in 

het bezit van het stembureau te zijn. 

3. Het stembureau verstrekt een bewijs van ontvangst met vermelding van dag 

en tijdstip aan degene die de kandidatenlijst inlevert. 

Artikel 5.7 Onderzoek kandidatenlijsten 

Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de tijd, waarbinnen de kandidatenlijsten 

kunnen worden ingeleverd, houdt het stembureau op het bureau een zitting en 

onderzoekt de kandidatenlijsten. 
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Artikel 5.8 Verzuimen 

1. Indien een of meer van de volgende verzuimen worden geconstateerd deelt 

het stembureau dit zo spoedig mogelijk mede aan degene die de kandidatenlijst 

heeft ingeleverd onderscheidenlijk heeft ingezonden. Deze verzuimen zijn: 

a. dat de kandidatenlijst niet is ondertekend door het vereiste aantal kiezers; 

b. dat de kandidatenlijst niet voldoet aan het gestelde in artikel 5.1, derde lid; 

c. dat de naam of aanduiding van de groepering meer dan twintig letters bevat; 

d. dat een kandidaat niet voldoet aan het gestelde in artikel 5.3, eerste lid; 

e. dat van een kandidaat de bewilligingsverklaring als bedoeld in artikel 5.5 

ontbreekt; 

f. dat een kandidaat niet is vermeld op de wijze als aangegeven in artikel 5.4; 

g. dat een kandidaat op meer dan één kandidatenlijst voorkomt; 

h. dat de kandidatenlijst is ondertekend door een kiezer, die meer 

kandidatenlijsten heeft ondertekend dan ingevolge artikel 5.2, derde lid, is 

toegestaan; 

i. dat de kandidatenlijst niet voldoet aan het gestelde in artikel 5.3, tweede lid. 

2. Als het stembureau van oordeel is dat de namen of aanduidingen van twee of 

meer groeperingen zodanige gelijkenis vertonen dat kans op verwarring bij de 

kiezers bestaat, stelt het de indieners van de desbetreffende kandidatenlijsten 

hiervan in kennis en roept hen op om te worden gehoord. Na de betrokkenen te 

hebben gehoord, bepaalt het stembureau welke namen of aanduidingen gewijzigd 

moeten worden. Hiervan worden betrokkenen onmiddellijk in kennis gesteld. De 

gewijzigde namen dienen binnen vijf dagen aan het stembureau te worden 

medegedeeld. 

Artikel 5.9 Herstel verzuimen 

1. In het geval van artikel 5.8, eerste lid, sub a, b, c, e en f, kan binnen een door 

het stembureau te bepalen en vooraf bekend te maken periode degene, die de 

kandidatenlijst heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen herstellen bij het 
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stembureau. Indien in het geval van sub c het verzuim niet wordt hersteld, beperkt 

het stembureau de naam of aanduiding tot de eerste twintig letters. 

2. In het geval van artikel 5.8, eerste lid, sub d, wordt de desbetreffende persoon 

in de gelegenheid gesteld binnen de in het eerste lid bedoelde periode alsnog zijn 

kandidatuur te stellen binnen de geleding waartoe hij behoort. Ingeval hij zijn 

kandidatuur wil toevoegen aan een reeds ingediende kandidatenlijst wordt het 

kandidaatstellingsformulier voorzien van een hierop betrekking hebbende 

verklaring, mede omvattend de opgave van de plaats in de rangorde van de lijst, 

en aangevuld met een door alle op de lijst reeds voorkomende kandidaten en de in 

artikel 5.2, eerste lid, bedoelde kiezers ondertekende bewilliging in deze 

verklaring. 

3. In het geval van artikel 5.8, eerste lid, sub g, h, of i geeft het stembureau de 

desbetreffende persoon binnen de in het eerste lid bedoelde periode de 

gelegenheid zijn kandidatuur dan wel ondertekening van een of meer lijsten terug 

te trekken. Wanneer deze geen keuze maakt of wenst te maken, wordt in het geval 

van sub g en h de kandidatuur respectievelijk de ondertekening van deze kiezer op 

de desbetreffende lijsten geacht ongeldig te zijn en wordt in het geval sub i de 

betwiste ondertekening geschrapt. 

4. Ingeval geen gevolg wordt gegeven aan de mededeling in de voorlaatste 

volzin van artikel 5.8, tweede lid, of wel op een wijze waardoor de verwarring naar 

het oordeel van het stembureau niet wordt opgeheven, dan voegt het stembureau 

aan de desbetreffende namen of aanduidingen de door hem noodzakelijk geachte 

aanwijzingen toe. 

Artikel 5.10 Vaststelling kandidatenlijsten 

1. Binnen twee dagen na het verstrijken van de periode bedoeld in artikel 5.9, 

eerste lid, beslist het stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van 
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de kandidatenlijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende 

kandidaten. 

2. Het stembureau brengt dag, uur en plaats der zitting tenminste een week 

tevoren ter openbare kennis. 

Artikel 5.11 Wijziging kandidatenlijst 

Het stembureau schrapt van de kandidatenlijst de kandidaat: 

a. die niet voldoet aan het gestelde in artikel 5.3, eerste lid; 

b. van wie de bewilligingsverklaring als bedoeld in artikel 5.5 ontbreekt; 

c. die niet is vermeld op de wijze als aangegeven in artikel 5.4; 

d. waarvan de kandidaatstelling door toepassing van artikel 5.9, derde lid, niet 

geldig is te achten; 

e. die op de kandidatenlijst voorkomt na het ten hoogste toegelaten aantal. 

Artikel 5.12 Ongeldigverklaring 

Ongeldig is de kandidatenlijst: 

a. die niet op een van de dagen der kandidaatstelling bij het stembureau is 

ingeleverd; 

b. die, eventueel na toepassing van artikel 5.9, derde lid, niet is ondertekend door 

het vereiste aantal kiezers; 

c. die niet voldoet aan het gestelde in artikel 5.1, derde lid; 

d. waarop door toepassing van artikel 5.11 alle kandidaten zijn geschrapt. 
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Artikel 5.13 Beslissing geldigheid kandidatenlijsten 

Het stembureau maakt het besluit over de geldigheid van de kandidatenlijsten en 

over de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten zo spoedig mogelijk 

bekend door ter inzage legging op de inzage plaats. 

Artikel 5.14 Verzamellijst 

1. Onmiddellijk nadat de kandidaatstelling onaantastbaar is geworden, stelt het 

stembureau, voor elke geleding afzonderlijk, een verzamellijst van alle 

kandidatenlijsten van die geleding vast. 

2. Boven de kandidatenlijsten wordt de naam of aanduiding van de groepering 

vermeld. 

3. Het stembureau maakt de verzamellijst onverwijld openbaar. Hij wordt voorts 

aan de betrokken kandidaten toegezonden. 
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HOOFDSTUK 6 WIJZE VAN ELEKTRONISCH STEMMEN 

Artikel 6.1 Stemmen 

1. Stemming voor een geleding vindt slechts plaats, indien het aantal gestelde 

kandidaten van een geleding groter is dan het aantal beschikbare zetels ten 

behoeve van die geleding. 

2. De stemming geschiedt door het op elektronische wijze invullen en verzenden 

van het stemformulier in de stemapplicatie op de internetpagina van de 

universiteit. 

Artikel 6.2 Verzamellijsten als uitgangspunt 

De stemming geschiedt in elke geleding uitsluitend over de kandidaten, wier 

namen voorkomen op de voor die geleding ingevolge artikel 5.14 vastgestelde 

verzamellijst. 

Artikel 6.3 Datum stemming 

Het stembureau stelt de tijdsperiode vast waarin de stemapplicatie opengesteld zal 

zijn. 
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Artikel 6.4 Oproepbericht  

1. Op de eerste dag van de periode, bedoeld in het voorgaande artikel, zendt het 

stembureau aan elke kiezer elektronisch een oproepbericht houdende een 

oproeping voor de stemming. 

2. In dit oproepbericht worden in ieder geval vermeld: 

a. de raad en het aantal leden waarvoor de verkiezing plaats vindt; 

b. het elektronische adres van de stemapplicatie; 

c. de wijze waarop, en uiterlijk tot op welke dag het stemmen kan geschieden. 

3. De vorm en inrichting van het oproepbericht worden ingevolge artikel 3.2, 

tweede lid, door het stembureau vastgesteld. 

4. Van de verzonden oproepberichten wordt per geleding een register 

aangehouden. 

Artikel 6.5 (gereserveerd) 

Artikel 6.6 (gereserveerd) 

Artikel 6.7 Inrichting stemformulier  

Op het stemformulier staan vermeld: 

a. de geleding; 

b. de kandidatenlijsten en wel op dezelfde wijze als op de verzamellijst is 

geschied; 

c. stemvakjes voor de namen van de kandidaten.  
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Artikel 6.8 Stemming 

1. De kiezer brengt zijn stem uit door op één van de kandidatenlijsten het  

stemvak te markeren dat is geplaatst voor de naam van de kandidaat van zijn 

keuze. Hij mag niet meer dan één stemvak invullen. 

2. De kiezer verzendt het stemformulier volgens de aanwijzingen in de 

stemapplicatie. 

Artikel 6.9 (gereserveerd) 

Artikel 6.10 Onregelmatigheden 

1. Indien zich onregelmatigheden bij de stemming hebben voorgedaan, wordt de 

stemming door het stembureau ongeldig verklaard voorzover deze 

onregelmatigheden van invloed kunnen zijn op de uitslag van de verkiezingen. Het 

stembureau schrijft in dat geval onmiddellijk een nieuwe verkiezing uit ten behoeve 

van de desbetreffende kiezers. 

2. Het stembureau doet onverwijld een afschrift van het in het vorige lid bedoelde 

besluit ter inzage leggen op de inzage plaats. 
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HOOFDSTUK 6A WIJZE VAN SCHRIFTELIJK STEMMEN 

Artikel 6A.1 Stemmen 

1. Stemming voor een geleding vindt slechts plaats, indien het aantal gestelde 

kandidaten van een geleding groter is dan het aantal beschikbare zetels ten 

behoeve van die geleding. 

2. De stemming geschiedt door het indienen van het stembiljet bij het 

stembureau overeenkomstig artikel 6A.9, derde of vierde lid. 

Artikel 6A.2 Verzamellijsten als uitgangspunt 

De stemming geschiedt in elke geleding uitsluitend over de kandidaten, wier 

namen voorkomen op de voor die geleding ingevolge artikel 5.14 vastgestelde 

verzamellijst. 

Artikel 6A.3 Datum stemming 

Het stembureau stelt de dag vast waarop de stembiljetten uiterlijk in het bezit van 

het stembureau moeten zijn. 

Artikel 6A.4 Oproepkaart 

1. Tenminste vijftien dagen vóór de dag, bedoeld in het voorgaande artikel, zendt 

het stembureau aan elke kiezer een kaart toe, houdende een oproeping voor de 

stemming. 
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2. Op deze oproepkaart worden in ieder geval vermeld: 

a. het aantal leden van de raad waarvoor de verkiezing plaats vindt; 

b. de naam, voornamen of voorletters, en het adres van de kiezer; 

c. de geleding, en het nummer, waaronder de kiezer in het kiezersregister 

voorkomt; 

d. de wijze waarop, en uiterlijk tot op welke dag het stemmen schriftelijk kan 

geschieden. 

3. De vorm, de inrichting en de kleur van de oproepkaart worden ingevolge  

artikel 3.2, tweede lid, door het stembureau vastgesteld. 

4. Van de verzonden oproepkaarten wordt per geleding een register 

aangehouden. 

Artikel 6A.5 Duplicaat oproepkaart 

1. Aan de kiezer die verklaart geen oproepkaart te hebben ontvangen of wiens 

oproepkaart in het ongerede is geraakt, wordt op zijn verzoek slechts eenmaal een 

duplicaat-oproepkaart uitgereikt, mits hij voldoende van zijn identiteit doet blijken. 

2. De duplicaat-oproepkaart wordt uitgereikt door het stembureau en wordt 

voorzien van de aanduiding "duplicaat". Van de uitreiking wordt in het 

oproepregister aantekening gehouden. 

Artikel 6A.6 Toezending stembiljet 

1. Het stembiljet wordt aan de kiezer tegelijk met de oproepkaart verzonden, 

onder toevoeging van twee retour-enveloppen: een grote en een kleine, 

laatstbedoelde voorzien van de aanduiding "Uitsluitend voor stembiljetten". 
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2. Aan de kiezer, die verklaart deze bescheiden niet te hebben ontvangen, dan 

wel wiens bescheiden in het ongerede zijn geraakt, wordt op zijn verzoek slechts 

éénmaal een exemplaar van elk dezer bescheiden uitgereikt. Van de uitreiking 

wordt aantekening gehouden. 

Artikel 6A.7 Inrichting stembiljet 

Op het stembiljet zijn gedrukt: 

a. de geleding; 

b. de handtekening van de voorzitter van het stembureau; 

c. de kandidatenlijsten en wel op dezelfde wijze als op de verzamellijst is 

geschied; 

d. stemvakjes voor de namen van de kandidaten. 

Artikel 6A.8 Stemming 

De kiezer brengt zijn stem uit door op één van de kandidatenlijsten het stemvak in 

te vullen dat is geplaatst voor de naam van de kandidaat van zijn keuze. Hij mag 

niet meer dan één stemvak invullen. 

Artikel 6A.9 Inzenden stembiljet 

1. De kiezer is verplicht voor de inzending van het stembiljet gebruik te maken 

van de in artikel 6A.6 bedoelde kleine envelop. Hij doet de kleine envelop in de in 

artikel 6A.6 bedoelde grote envelop. 

2. Tegelijk met het stembiljet zendt de kiezer ook terug de oproepkaart, voorzien 

van zijn handtekening op de daarvoor bestemde plaats. De kiezer doet de 

oproepkaart, tezamen met de kleine envelop, los in de grote envelop en sluit deze. 
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3. De gesloten grote envelop, met daarin zowel het stembiljet als de oproepkaart 

moet door de kiezer worden gezonden naar het stembureau en wel zo tijdig, dat 

deze stembrief uiterlijk op de in artikel 6A.3 bedoelde dag door het stembureau 

wordt ontvangen. 

4. De in het derde lid bedoelde stembrief kan ook worden gedeponeerd in een 

daartoe op het adres van het stembureau geïnstalleerde en verzegelde stembus. 

Artikel 6A.10 Onregelmatigheden 

1. Indien zich onregelmatigheden bij de stemming hebben voorgedaan, wordt de 

stemming door het stembureau ongeldig verklaard voorzover deze 

onregelmatigheden van invloed kunnen zijn op de uitslag van de verkiezingen. Het 

stembureau schrijft in dat geval onmiddellijk een nieuwe verkiezing uit ten behoeve 

van de desbetreffende kiezers. 

2. Het stembureau doet onverwijld een afschrift van het in het vorige lid bedoelde 

besluit ter inzage leggen op de inzageplaats. 
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HOOFDSTUK 7 VASTSTELLING UITSLAG ELEKTRONISCHE 

VERKIEZINGEN 

Artikel 7.1 Openen stemapplicatie 

1. Na de beëindiging van het stemmen wordt in een openbare zitting, waarvan 

dag en uur door het stembureau bekend zijn gemaakt, door het stembureau de 

stemapplicatie geopend.  

2. Het stembureau controleert in de openbare zitting, bedoeld in het voorgaande 

artikel de automatisch gegenereerde resultaten van de stemapplicatie en 

registreert deze. 

Artikel 7.2 Uitslag 

1. De uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld in een openbare zitting op een 

door het stembureau nader te bepalen dag. 

2. Het stembureau brengt dag, uur en plaats der zitting tenminste een week 

tevoren schriftelijk ter openbare kennis. 

3. De vaststelling van de uitslag dient te geschieden overeenkomstig de 

bepalingen in artikel 7.6 tot en met 7.13. 
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Artikel 7.3 (gereserveerd) 

Artikel 7.4 (gereserveerd) 

Artikel 7.5 (gereserveerd) 

Artikel 7.6 Blanco stemmen 

1. Een stemformulier wordt geacht een blanco stem te bevatten, indien het 

daarmee corresponderende stemvak is gemarkeerd. 

2. Een blanco stem als bedoeld in het voorgaande lid wordt geacht een geldige 

stem te zijn voor de berekening van het opkomstpercentage. 

Artikel 7.7 Stemcijfer 

Per geleding stelt het stembureau ten aanzien van iedere kandidatenlijst vast: 

a. het aantal stemmen, uitgebracht op iedere op die lijst voorkomende kandidaat; 

b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. Deze som wordt 

stemcijfer genoemd. 

Artikel 7.8 Geledingskiesdeler 

Per geleding deelt het stembureau de som van de stemcijfers van alle 

kandidatenlijsten door het aantal te verdelen zetels. Het aldus verkregen quotiënt 

wordt geledingskiesdeler genoemd. 
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Artikel 7.9 (gereserveerd) 

Artikel 7.10 Volgorde kandidaten 

1. Ten aanzien van de kandidatenlijsten rangschikt het stembureau de daarop 

voorkomende kandidaten als volgt. 

Bovenaan komen te staan de kandidaten die een aantal stemmen hebben 

verkregen groter dan de helft van de geledingskiesdeler in de volgorde van het 

door ieder van hen verkregen aantal stemmen; daarna volgen de resterende 

kandidaten in de volgorde van de kandidatenlijst. 

2. Voor zover kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist 

de volgorde van de kandidatenlijst. 

Artikel 7.11 Toekennen zetels 

1. Onmiddellijk nadat de in het voorgaande artikel bedoelde rangschikking van de 

kandidaten heeft plaats gehad, gaat het stembureau over tot het toekennen van de 

te vervullen zetels, met inachtneming van die rangschikking en van het bepaalde 

in de artikelen 1.4, 7.12 en 7.13. 

2. Zoveel maal als de geledingskiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een 

kandidatenlijst wordt aan die lijst een zetel toegewezen. 

3. De overblijvende zetels, die restzetels worden genoemd, worden 

achtereenvolgens toegewezen aan de kandidatenlijsten die na toewijzing van de 

zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. Indien 

gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot. 

4. Indien volgens het bepaalde in dit artikel een zetel zou worden toegekend aan 

een kandidatenlijst, waarvan alle kandidaten reeds verkozen verklaard zijn, wordt 
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deze lijst voor de toekenning van de desbetreffende zetel verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Artikel 7.12 Verkozen verklaring kandidaten 

Is op grond van het bepaalde in het voorgaande artikel aan een kandidatenlijst een 

zetel toegekend, dan wordt verkozen verklaard de in volgorde hoogst. 

geplaatste, nog niet verkozen verklaarde kandidaat, op de volgens artikel 7.10 

gerangschikte kandidatenlijst, onverminderd het bepaalde in artikel 7.13. 

Artikel 7.13 Verdeling zetels personeelsgeleding 

1. Het stembureau gaat na of aan de vereisten voor de samenstelling zoals 

bepaald in artikel 2.1, derde lid, van het Reglement Universiteitsraad is voldaan. 

Indien zulks niet het geval is gaat het stembureau na of aan de voorwaarden kan 

worden voldaan: 

a. door middel van een verkozen verklaring van een andere kandidaat behorende 

tot de vereiste personeelscategorie, voorkomende op een van de lijsten 

waaraan zetels zijn toegekend; respectievelijk  

b. door middel van toekenning van de laatste zetel aan een kandidaat behorende 

tot de vereiste personeelscategorie voorkomende op een van andere lijsten. 

Het stembureau verklaart vervolgens de desbetreffende kandidaat verkozen. 

2. Indien op grond van het bepaalde in het eerste lid sub a respectievelijk sub b 

meerdere kandidaten voor een verkozen verklaring in aanmerking komen, wordt 

die kandidaat verkozen verklaard, die het grootste aantal voorkeurstemmen heeft 

verkregen. 
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Artikel 7.14 Proces-verbaal 

1. Onmiddellijk nadat de uitslag der verkiezing is bepaald, stelt het stembureau 

het proces-verbaal vast van alle werkzaamheden betreffende deze 

uitslagbepaling. Het proces-verbaal wordt door alle leden van het stembureau 

getekend. 

2. Het stembureau legt onverwijld een afschrift van het proces-verbaal van de 

uitslagbepaling ter inzage op de inzage plaats. 

3. Het stembureau zendt een afschrift van het proces-verbaal aan het college van 

bestuur, de decanen van de betrokken faculteiten, alsmede aan de hoofden van 

de desbetreffende diensten. 

Artikel 7.15 Bekendmaking uitslag 

1. Het stembureau deelt schriftelijk iedere kandidaat mede of hij al dan niet 

gekozen is. 

2. Indien de kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt, doet hij hiervan binnen een 

maand na ontvangst van de uitslag schriftelijke mededeling aan het stembureau. 
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HOOFDSTUK 7A VASTSTELLING UITSLAG SCHRIFTELIJKE 

VERKIEZINGEN 

Artikel 7A.1 Openen enveloppen 

1. Na de beëindiging van het stemmen wordt in een openbare zitting, waarvan 

dag en uur door het stembureau bekend zijn gemaakt door het stembureau de 

grote envelop geopend en wordt nagegaan of daarin de oproepkaart aanwezig is. 

De kleine envelop blijft ongeopend. 

2. Wordt de oproepkaart aangetroffen, maar ontbreekt daarop de handtekening 

van de kiezer, dan wordt het in de kleine enveloppe aanwezige stembiljet niet in 

aanmerking genomen. 

3. Wordt de oproepkaart niet aangetroffen, dan wordt de kleine enveloppe 

terzijde gelegd. 

4. De terzijde gelegde en niet terzijde gelegde kleine enveloppen worden 

afzonderlijk bewaard. 

Artikel 7A.2 Uitslag 

1. De uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld in een openbare zitting op een 

door het stembureau nader te bepalen dag. 

2. Het stembureau brengt dag, uur en plaats der zitting tenminste een week 

tevoren schriftelijk ter openbare kennis. 
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Artikel 7A.3 Openen kleine enveloppen 

1. Onmiddellijk nadat de zitting is geopend gaat het stembureau over tot het 

openen van de kleine enveloppen. 

2. Wordt bij de opening van een terzijde gelegde envelop, als bedoeld in  

artikel 7A.1, derde lid, naast het stembiljet ook de oproepkaart aangetroffen, dan 

wordt het stembiljet voor de stemming in aanmerking genomen, tenzij op de 

oproepkaart de handtekening van de kiezer ontbreekt. 

3. Indien bij opening van de kleine enveloppen, als bedoeld in de vorige leden, 

meerdere stembiljetten, betrekking hebbend op eenzelfde geleding van dezelfde 

raad, worden aangetroffen worden deze niet voor de stemming in aanmerking 

genomen. 

Artikel 7A.4 Controle handtekening 

Als bij het stembureau vermoedens van onregelmatigheid bestaan, controleert het 

stembureau de handtekening op de oproepkaart aan de hand van bij de 

universiteit aanwezige bescheiden. 

Artikel 7A.5 Onjuist ingevulde stembiljetten 

1. Is op een stembiljet andere informatie vermeld dan is bedoeld in artikel 6A.8, 

dan wordt dit biljet geacht deze informatie niet te bevatten en is het stembiljet om 

die reden niet ongeldig. 

2. Is meer dan één stemvak ingevuld, dan wordt geacht dat geen enkel stemvak 

is ingevuld. 
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Artikel 7A.6 Blanco stemmen 

1. Een stembiljet wordt geacht een blanco-stem te bevatten, indien daarop geen 

stemvak is ingevuld of geacht moet worden te zijn ingevuld. 

2. Een blanco-stem als bedoeld in het voorgaande lid wordt geacht een geldige 

stem te zijn voor de berekening van het opkomstpercentage. 

Artikel 7A.7 Stemcijfer 

Per geleding stelt het stembureau ten aanzien van iedere kandidatenlijst vast: 

a. het aantal stemmen, uitgebracht op iedere op die lijst voorkomende kandidaat; 

b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. Deze som wordt 

stemcijfer genoemd. 

Artikel 7A.8 Geledingskiesdeler 

Per geleding deelt het stembureau de som van de stemcijfers van alle 

kandidatenlijsten door het aantal te verdelen zetels. Het aldus verkregen quotiënt 

wordt geledingskiesdeler genoemd. 

Artikel 7A.9 (gereserveerd) 

Artikel 7A.10 Volgorde kandidaten 

1. Ten aanzien van de kandidatenlijsten rangschikt het stembureau de daarop 

voorkomende kandidaten als volgt. 
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Bovenaan komen te staan de kandidaten die een aantal stemmen hebben 

verkregen groter dan de helft van de geledingskiesdeler in de volgorde van het 

door ieder van hen verkregen aantal stemmen; daarna volgen de resterende 

kandidaten in de volgorde van de kandidatenlijst. 

2. Voor zover kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist 

de volgorde van de kandidatenlijst. 

Artikel 7A.11 Toekennen zetels 

1. Onmiddellijk nadat de in het voorgaande artikel bedoelde rangschikking van de 

kandidaten heeft plaats gehad, gaat het stembureau over tot het toekennen van de 

te vervullen zetels, met inachtneming van die rangschikking en van het bepaalde 

in de artikelen 1.4, 7A.12 en 7A.13. 

2. Zoveel maal als de geledingskiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een 

kandidatenlijst wordt aan die lijst een zetel toegewezen. 

3. De overblijvende zetels, die restzetels worden genoemd, worden 

achtereenvolgens toegewezen aan de kandidatenlijsten die na toewijzing van de 

zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. Indien 

gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot. 

4. Indien volgens het bepaalde in dit artikel een zetel zou worden toegekend aan 

een kandidatenlijst, waarvan alle kandidaten reeds verkozen verklaard zijn, wordt 

deze lijst voor de toekenning van de desbetreffende zetel verder buiten 

beschouwing gelaten. 
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Artikel 7A.12 Verkozen verklaring kandidaten 

Is op grond van het bepaalde in het voorgaande artikel aan een kandidatenlijst een 

zetel toegekend, dan wordt verkozen verklaard de in volgorde hoogst geplaatste, 

nog niet verkozen verklaarde kandidaat, op de volgens artikel 7A.10 gerangschikte 

kandidatenlijst, onverminderd het bepaalde in artikel 7A.13 

Artikel 7A.13 Verdeling zetels personeelsgeleding 

1. Het stembureau gaat na of aan de vereisten voor de samenstelling zoals 

bepaald in artikel 2.1, derde lid, van het Reglement Universiteitsraad is voldaan. 

Indien zulks niet het geval is gaat het stembureau na of aan de voorwaarden kan 

worden voldaan: 

a. door middel van een verkozen verklaring van een andere kandidaat behorende 

tot de vereiste personeelscategorie, voorkomende op een van de lijsten 

waaraan zetels zijn toegekend; respectievelijk  

b. door middel van toekenning van de laatste zetel aan een kandidaat behorende 

tot de vereiste personeelscategorie voorkomende op een van andere lijsten. 

Het stembureau verklaart vervolgens de desbetreffende kandidaat verkozen. 

2. Indien op grond van het bepaalde in het eerste lid sub a respectievelijk sub b 

meerdere kandidaten voor een verkozen verklaring in aanmerking komen, wordt 

die kandidaat verkozen verklaard, die het grootste aantal voorkeurstemmen heeft 

verkregen.  

Artikel 7A.14 Proces-verbaal 

1. Onmiddellijk nadat de uitslag der verkiezing is bepaald, stelt het stembureau 

het proces-verbaal vast van alle werkzaamheden betreffende deze 
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uitslagbepaling. Het proces-verbaal wordt door alle leden van het stembureau 

getekend. 

2. Het stembureau legt onverwijld een afschrift van het proces-verbaal van de 

uitslagbepaling ter inzage op de inzageplaats. 

3. Het stembureau zendt een afschrift van het proces-verbaal aan het college van 

bestuur, de decanen van de betrokken faculteiten, alsmede aan de hoofden van 

de desbetreffende diensten.  

Artikel 7A.15 Bekendmaking uitslag 

1. Het stembureau deelt schriftelijk iedere kandidaat mede of hij al dan niet 

gekozen is. 

2. Indien de kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt, doet hij hiervan binnen een 

maand na ontvangst van de uitslag schriftelijke mededeling aan het stembureau. 
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HOOFDSTUK 8 VERVULLING VACATURES 

Artikel 8.1 Vacatures 

1. Het stembureau voorziet in een vacature in de raad, door de vacante zetel toe 

te kennen aan een kandidatenlijst, en op deze lijst een kandidaat verkozen te 

verklaren, op overeenkomstige wijze als bepaald in de artikelen 7.11, 7.12 en 7.13, 

met dien verstande dat in artikel 7.12 onder "de in volgorde hoogst geplaatste, nog 

niet verkozen verklaarde kandidaat", mede wordt begrepen een reeds eerder 

gekozen verklaarde kandidaat die inmiddels geen lid van de raad meer is. 

2. De artikelen 7.14, tweede lid en 7.15 zijn van toepassing. 
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HOOFDSTUK 9 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 9.1 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking de dag nadat dit reglement door het college van 

bestuur is vastgesteld, tenzij anders wordt bepaald. 

Artikel 9.2 Voorziening 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het stembureau een 

regeling getroffen, waarvan de inhoud en de strekking in overeenstemming zijn 

met de Structuurregeling, en waarbij de overeenkomstige regeling van de Kieswet 

respectievelijk de Wet op de ondernemingsraden zoveel mogelijk gevolgd wordt. 


