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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1: Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

a.  WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (stb. 1992, 593); 
b. de universiteit: de Universiteit Leiden; 
c. de faculteit: een faculteit van de universiteit; 
d.  de centrale dienst: een dienst als bedoeld in artikel 9.50, eerste lid, WHW; 
e.  de raad: de faculteitsraad, bedoeld in artikel 9.37 WHW, dan wel de dienstraad, bedoeld in 

artikel 9.50, eerste lid, WHW; 
f.  het Centraal Stembureau: het stembureau, bedoeld in artikel 2 van het kiesreglement 

  universiteitsraad; 
g.  het stembureau: het stembureau, bedoeld in artikel 3 van dit reglement; 
h.  laatste dag van de stemming: de dag, bedoeld in artikel 23 dan wel in voorkomende 

  gevallen de dag, bedoeld in artikel 40, vijfde lid; 
i.  werkdagen: werkdagen en wel, voor zover van toepassing, van 9.00 tot 16.00 uur. 
j.  ULCN: Universiteit Leiden Community Network 
k.  elektronisch stembiljet: het elektronisch stembiljet aan de hand waarvan een 

  kiesgerechtigde zijn stem kan uitbrengen, alsmede, voor toepassing van de  
  hoofdstukken V tot en met VI, de door de kiesgerechtigde uitgebrachte stem. 
 
 
Artikel 2: Het Centraal Stembureau 
 
Het Centraal Stembureau is belast met de coördinatie van de verkiezing van de leden van de 
faculteits- en dienstraden. Het heeft hierbij in elk geval tot taak: 
 

1.  het doen van een voorstel aan het College van Bestuur, met betrekking tot de peildatum,  
     bedoeld in artikel 5, eerste lid; 
2.  het doen van een voorstel aan het College van Bestuur met betrekking tot de laatste dag  
      van de stemming; 
3.  het coördineren van de werkzaamheden van de stembureaus van de faculteiten en 
     centrale diensten; 
4.  het geven van bindende aanwijzingen aan de stembureaus van de faculteiten en centrale    
     diensten; 
5.  het berekenen van de uitslag van de verkiezing; 
6.  het beslissen tot het al dan niet houden van een gehele of gedeeltelijke herstemming in  
     een geleding. 
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Artikel 3: Het stembureau van de faculteit of centrale dienst 
 

1.  Er is bij elke faculteit en, voor zover niet krachtens de tweede volzin anders is bepaald, bij 
elke centrale dienst een stembureau, bestaande uit drie leden, te weten een voorzitter, 
plaatsvervangend voorzitter en secretaris en drie plaatsvervangende leden. Het Centraal 
Stembureau kan bepalen dat, in afwijking van de eerste volzin, het zelf bij een centrale 
dienst als stembureau fungeert. 

2.  De leden en plaatsvervangende leden van het stembureau worden voor een periode van 
drie jaar door het College van Bestuur benoemd. Zij zijn wederom benoembaar. 

3.  Het stembureau is, met inachtneming van de aanwijzingen van het Centraal 
 Stembureau, belast met de uitvoering van de verkiezing van de leden van de 
 desbetreffende faculteits- of dienstraad en heeft daarbij in elk geval tot taak: 

a.  het vaststellen van het kiezersregister; 
b.  het beslissen op vragen omtrent het actief en passief kiesrecht en de wijze van 
  uitoefenen daarvan; 
c.  het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling; 
d.  het uitspreken van het oordeel dat zich bij de stemming in een geleding 
  onregelmatigheden hebben voorgedaan waarvan moet worden aangenomen dat 
  zij de zetelverdeling hebben beïnvloedt; 
e.  het voorzien in vacatures in de raad; 
f.  het treffen van voorzieningen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te 
  bevorderen; 
g.  het verschaffen van inlichtingen aan het Centraal Stembureau. 

4.  Het stembureau houdt zitting op een nader bekend te maken plaats. Het is op de in dit 
 reglement bedoelde werkdagen aldaar bereikbaar. 
5.  Door het stembureau gegeven beschikkingen en opgemaakte processen-verbaal worden 
 ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 
Artikel 4: Voorziening 
 

1.  Met betrekking tot beslissingen van het Centraal Stembureau als bedoeld in artikel 2, 
 vierde lid, onder f, kan een belanghebbende een verzoek om voorziening indienen bij de 
 Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften. 
2.  Met betrekking tot beslissingen van een stembureau als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
 onder a, b, c, e en f kan een belanghebbende een verzoek om voorziening indienen bij de 
 Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften. 
3.  Het College van Bestuur stelt ten aanzien van de samenstelling en werkwijze van de 
 Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften bij de behandeling van verzoeken om 
 voorziening regels in het reglement van orde van deze commissie. 
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Hoofdstuk II: Kiesrecht en kiezersregisters 
 
Artikel 5: Kiesrecht en indeling van de kiesgerechtigden in geledingen 
 

1.  Kiesgerechtigd is een ieder die op een op voorstel van het Centraal Stembureau door het 
 College van Bestuur vast te stellen peildatum behoort tot de volgende geledingen: 

a.  het personeel, in dienst van de universiteit en werkzaam bij de faculteit of 
  centrale dienst of 
b.  de studenten, krachtens de WHW ingeschreven voor een opleiding 
  behorende tot de faculteit, alsmede de studenten, ingeschreven bij de nietinitiële 
  opleidingen van de faculteit zoals opgenomen in het Leids Register dan 
  wel op een door het College van Bestuur vastgestelde lijst van niet-initiële 
  opleidingen. 

2.  Kiesgerechtigd zijn voorts de personen, die in dienst van de Nederlandse organisatie 
 voor wetenschappelijk onderzoek of daarmee vergelijkbare in het Bestuurs- en 
 beheersreglement van de universiteit aangewezen organisaties bij de faculteit of centrale 
 dienst werkzaam zijn; zij worden ingedeeld in de geleding van het personeel. 
3.  Een personeelslid dat werkzaam is bij meer dan één faculteit en/of centrale dienst, is 
 kiesgerechtigd voor de desbetreffende raden. 
4.  Een personeelslid dat tevens als student is ingeschreven voor een opleiding, behorend tot 
 een faculteit dan wel een andere faculteit dan waarin hij werkzaam is, is kiesgerechtigd 
 voor de desbetreffende raden. 
5.  Een student die voor meer dan één opleiding behorend tot meer dan één faculteit is 
 ingeschreven, is kiesgerechtigd voor de desbetreffende raden. 
6.  Een kiesgerechtigde kan slechts in één geleding het kiesrecht uitoefenen. Een 
 kiesgerechtigde, die behoort tot beide geledingen, wordt onverminderd het bepaalde in 
 het zevende en achtste lid, ingedeeld in de geleding van het personeel, tenzij hij het 
 stembureau uiterlijk op de laatste dag van de periode bedoeld in artikel 7, eerste lid, heeft 
 meegedeeld dat hij in de geleding van de studenten wenst te worden ingedeeld. 
7.  Een student-assistent wordt ingedeeld in de geleding der studenten. Indien een student-

assistent is aangesteld in een andere faculteit dan waartoe de opleiding behoort waarvoor 
hij als student is ingeschreven, wordt hij in de faculteit waarin hij als student-assistent 
werkzaam is, ingedeeld in de geleding van het personeel. 

8.  Een keuze of ambtshalve indeling kan niet worden herroepen, voordat voor de geleding, 
   waarin betrokkene overeenkomstig de keuze of ambtshalve indeling was ingedeeld, een 
 nieuwe verkiezing gehouden wordt. 

 
Artikel 6: Kiezersregister 
 

1.  Het College van Bestuur doet ten behoeve van de verkiezing van de raad twee identieke 
 kiezersregisters vervaardigen en stelt deze aan het Centraal Stembureau ter hand. Het 
 Centraal Stembureau doet het de faculteit of centrale dienst betreffende register 
 toekomen aan het stembureau van de faculteit of centrale dienst. 
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2.  Het kiezersregister bevat in ieder geval van iedere kiesgerechtigde: 
a.  de geslachtsnaam bedoeld in artikel 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; 
b.  de beginletters van de voornamen; 
c.  het adres, de postcode en de woonplaats; 
d.  (ULCN) e-mailadres; 
e.  de geboortedatum; 
f.  de geleding, waarin de kiesgerechtigde is ingedeeld; 
g.  de faculteit of centrale dienst waartoe de kiesgerechtigde behoort. 

3.  Het stembureau stelt op de peildatum, bedoeld in artikel 5, eerste lid, het kiezersregister 
 vast. 
 

Artikel 7: Ter inzage leggen van het kiezersregister 
 

1.   Het stembureau legt het kiezersregister de eerste werkdag na de vaststelling voor een 
 periode van twee werkdagen ter inzage.  
2.  Het Centraal Stembureau brengt de periode gedurende welke en de plaats waar het 
 kiezersregister ter inzage ligt of elektronisch toegankelijk is vooraf ter openbare kennis 
 van de universitaire gemeenschap. 
 

Artikel 8: Verbetering van het kiezersregister 
 

1.  Een ieder die van mening is dat hij ten onrechte niet, niet correct of ten onrechte wel in 
 het kiezersregister is opgenomen, kan schriftelijk en gemotiveerd aan het stembureau 
 verbetering daarvan verzoeken. 
2.  Het verzoekschrift tot verbetering van het kiezersregister dient uiterlijk op de laatste dag 
 van de periode, bedoeld in artikel 7, eerste lid, in bezit te zijn van het stembureau. 
3.  Het stembureau is bevoegd tot vijf werkdagen na de peildatum, bedoeld in artikel 5, 
 ambtshalve wijzigingen in het kiezersregister aan te brengen. 
4.  Het Centraal Stembureau is te allen tijde bevoegd ambtshalve wijzigingen in het 
 kiezersregister aan te brengen voor zover dit het adres, de postcode of de woonplaats van 
 een kiesgerechtigde betreft. 
 

Artikel 9: Beslissingen verbetering van het kiezersregister 
 

1.  Het stembureau beslist in een openbare zitting op het verzoek tot verbetering van het 
 kiezersregister bij een met redenen omklede beschikking uiterlijk op de eerste werkdag 
 na de in artikel 7, eerste lid, bedoelde termijn en wijzigt zo nodig het kiezersregister. 
2.  Het stembureau beslist in een openbare zitting ter zake van ambtshalve wijzigingen van 
 het kiezersregister, bedoeld in artikel 8, derde lid, bij een met redenen omklede 
 beschikking. 
3.  Het stembureau doet onmiddellijk na de in het eerste of tweede lid bedoelde zitting een 
 afschrift van de beschikking toekomen aan diegene die het verzoek tot verbetering heeft 
 ingediend respectievelijk op wiens kiesgerechtigdheid de beslissing betrekking heeft. 
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Hoofdstuk III: Kandidaatstelling 
 
Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake de kandidaatstelling 
 
Artikel 10: Kandidaatstellingstermijn 
 

1.  De kandidaatstelling geschiedt in de periode, bedoeld in artikel 7, eerste lid. 
2.  Het Centraal Stembureau brengt de periode van de kandidaatstelling vooraf ter openbare 
 kennis van de universitaire gemeenschap. 
 

Artikel 11: Wijze van kandidaatstelling 
 

1. De kandidaatstelling geschiedt op formulieren, waarvan de vorm en inrichting door het 
 Centraal Stembureau worden vastgesteld. Deze formulieren zijn bij het Centraal 
 Stembureau en de stembureaus verkrijgbaar. 
2.  De kandidaatstelling wordt overhandigd aan het stembureau. Dit stembureau stelt een 
 bewijs van ontvangst met vermelding van dag en uur ter hand aan degene die de 
 kandidaatstelling overhandigt. 
 

Artikel 12: Kandidaten 
 

a. Van elke kandidaat wordt vermeld: 
a.  de geslachtsnaam, bedoeld in artikel 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; 
b.  de beginletters van de voornamen, die geheel of gedeeltelijk door voornamen 
  kunnen worden vervangen; 
c.  de geboortedatum; 
d.  het adres, de postcode en de woonplaats; 
e.  het geslacht; 
f.  de geleding waarin hij is ingedeeld; 
g.  een aanduiding van het onderdeel van de faculteit of centrale dienst, waarbij de 
  kandidaat werkzaam is, dan wel de opleiding, waarvoor de kandidaat staat 
  ingeschreven. 

b.  Een kandidaat dient te zijn ingedeeld in de geleding waarvoor de kandidaatstelling wordt 
 gedaan. 
c.  Van elke kandidaat wordt een schriftelijke verklaring overgelegd dat hij instemt met de 
 kandidaatstelling. 
d.  Voor personen in dienst van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 
 onderzoek of daarmee vergelijkbare in het bestuursreglement aangewezen organisaties 
 dient bij de kandidaatstelling een schriftelijke toestemming van de werkgever te worden 
 overgelegd. 
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Artikel 13: Ondertekening kandidaatstelling 
 
 1.  Een kandidaatstelling wordt ondertekend namens een organisatie van personeel, dan wel 

door tenminste vijf procent van het aantal kiesgerechtigden van de geleding waarvoor de 
kandidaatstelling wordt gedaan met dien verstande dat nooit meer dan vijf 
handtekeningen zijn vereist. Indien een geleding minder dan twintig kiesgerechtigden 
telt, volstaat persoonlijke kandidaatstelling. 

2.  Een kiesgerechtigde mag alleen kandidaatstellingen ondertekenen voor de geleding 
 waarin hij is ingedeeld. 
3.  De kiesgerechtigde die de kandidaatstelling ondertekent, dient daarbij in ieder geval de 
 gegevens bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a, b, c, d, f en g te vermelden. 
 

Artikel 14: Onderzoek kandidaatstellingen 
 

1.  Het stembureau onderzoekt de kandidaatstellingen op verzuimen ten aanzien van de in 
 artikel 12 en 13 genoemde vereisten. 
2.  Het stembureau deelt op de eerste werkdag na de in artikel 7, eerste lid, genoemde 
 periode in een openbare zitting de beslissing naar aanleiding van het onderzoek van de 
 kandidaatstellingen mee. 
3.  Bij de kandidaatstellingen, die door het stembureau niet werden aanvaard, vermeldt het 
 proces-verbaal de reden van niet aanvaarding, alsmede de mogelijkheid verzuimen te 
 herstellen. 
4.  De beslissing van het stembureau ten aanzien van de ingediende kandidaatstellingen, 
 wordt per omgaande aangeplakt op een centrale plaats in de faculteit of centrale dienst 
 dan wel (tevens) bekendgemaakt via het ULCN-netwerk en in afschrift toegezonden aan 
 degene die de kandidaatstelling heeft ingediend. 

 
Artikel 15: Herstel van verzuimen 
 

1.  Verzuimen ten aanzien van de in dit reglement genoemde vereisten kunnen worden 
 hersteld. Hiertoe kunnen de bescheiden voor de kandidaatstelling gedurende een periode 
 van twee werkdagen na de in artikel 14, tweede lid genoemde zitting opnieuw bij het 
 stembureau worden ingediend. 
2.  Het stembureau stelt een bewijs van ontvangst met vermelding van dag en uur ter hand 
 aan degene die de bescheiden overhandigd. 
3.  Herstel van verzuimen kan niet leiden tot het stellen van nieuwe kandidaten. 

 
Artikel 16: Beslissing herstel van verzuimen 
 

1.  Het stembureau maakt op de eerste werkdag na de in artikel 15, eerste lid genoemde 
 periode de beslissing naar aanleiding van het onderzoek van de opnieuw ingediende 
 kandidaatstellingen bekend op de wijze zoals is geregeld in artikel 14. 
2.  De vermelding van de mogelijkheid verzuimen te herstellen blijft achterwege. 
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Paragraaf 2: Bijzondere bepalingen inzake de kandidaatstelling bij het personenstelsel 
 
Artikel 17: Toevoeging van de naam van een organisatie van personeel of een groepering 
 
Aan de naam van de kandidaat kan de naam of afkorting van de naam van de desbetreffende 
organisatie van personeel of van een groepering worden toegevoegd, mits deze niet meer dan 
twintig letters bevat. 
 
Artikel 18: Ondertekening kandidaatstelling 
 
Een kandidaatstelling mag, behoudens het bepaalde in artikel 13, eerste lid, tweede volzin, niet 
worden ondertekend door de desbetreffende kandidaat. 
 
Paragraaf 3: Bijzondere bepalingen inzake de kandidaatstelling bij het lijstenstelsel 
 
Artikel 19: Kandidatenlijsten 
 

1.  De kandidaatstelling geschiedt op kandidatenlijsten, die ten hoogste 20 kandidaten 
 mogen bevatten. Indien een kandidatenlijst meer dan één naam bevat, worden de namen 
 van deze kandidaten op de lijst geplaatst in de volgorde waarin de ondertekenaars aan 
 hen de voorkeur geven. 
2.  De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één kandidatenlijst. 

 
Artikel 20: Naam van de kandidatenlijst 
 

1.  Een kandidatenlijst kan van de naam of afkorting van de naam van de desbetreffende 
 organisatie van personeel of van een groepering worden voorzien, mits deze niet meer 
 dan vijfendertig letters of andere tekens bevat. 
2.  Een kandidatenlijst die niet is voorzien van een naam of de afkorting daarvan bedoeld in 
 het eerste lid, wordt geacht de naam te hebben van de eerste kandidaat. 
3.  Een naam van een kandidatenlijst mag niet zodanig zijn dat verwarring kan ontstaan met 
 eerder gevoerde of ingediende namen van kandidatenlijsten. Het Centraal Stembureau 
 kan de naam of de afkorting bedoeld in het eerste lid weigeren wanneer deze in strijd is 
 met de openbare orde. Hoofdstuk G van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling 
 

1.  Een kandidatenlijst mag, behoudens het bepaalde in artikel 13, eerste lid, tweede volzin, 
 niet worden ondertekend door de daarop voorkomende kandidaten. 
2.  Een organisatie van personeel en een kiesgerechtigde mogen elk niet meer dan één 
 kandidatenlijst ondertekenen. 
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Hoofdstuk IV: Stemming 
 
Paragraaf 1: Achterwege blijven van de stemming 
 
Artikel 22: Gering aantal kandidaten 
 
Indien het aantal kandidaten in een geleding kleiner is dan of gelijk is aan het aantal te vervullen 
zetels, vindt er in die geleding geen stemming plaats en worden de desbetreffende kandidaten 
verkozen verklaard. 
 
Paragraaf 2: Algemene bepalingen inzake de stemming 
 
Artikel 23: Einde van de stemming 
 
Op voorstel van het Centraal Stembureau stelt het College van Bestuur de laatste dag van de 
stemming vast waarop de elektronische stemmen om 16.00 uur dienen te zijn uitgebracht. 
 
Artikel 24: Verzenden van de elektronische oproepen en de inrichting van de elektronische 
Stembiljetten 
 

1.  Het Centraal Stembureau plaatst het kiezersregister in een databank. 
2.  Tenminste vier werkdagen voor de laatste dag van de stemming verzendt het Centraal 
 Stembureau aan iedere kiesgerechtigde een e-mail voorzien van een verwijzing naar de 
 website die de kiesgerechtigde toegang biedt tot een elektronisch stembiljet. De e-mail 
 wordt gestuurd naar het ULCN e-mailadres van de kiesgerechtigde. 

 
Artikel 25: Stemmen 
 

1.  De kiesgerechtigde dient zich voor het invullen van het elektronisch stembiljet te 
 legitimeren door middel van zijn ULCN gebruikersnaam en wachtwoord. 
2.  De kiesgerechtigde verkrijgt via de website toegang tot het elektronische stembiljet, 
 indien zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden herkend en indien de 
 kiesgerechtigde nog geen stem heeft uitgebracht. 
3.  De kiesgerechtigde stemt door middel van het invullen van het elektronische stembiljet 
 en door het verzenden van zijn stem via het ULCN-netwerk of het internet. 
4.  De uitgebrachte stem wordt naar een tijdelijke databank gezonden en daarin geregistreerd. 

Deze databank wordt beheerd door een externe partij en is, tot het in artikel 23 bedoelde 
tijdstip, niet 

 toegankelijk voor aan de universiteit verbonden personen, het Centraal Stembureau of 
 de stembureaus. 
 

 
 



   
Kiesreglement faculteits- en dienstraden 

 
 
 
 
 

11 

 

Paragraaf 3: Bijzondere bepalingen inzake de stemming bij het personenstelsel 
 
Artikel 26: Elektronisch stembiljet 
 

1.  Het elektronische stembiljet vermeldt een aanduiding en de geleding, alsmede de namen 
 van de desbetreffende kandidaten in een wisselende willekeurige volgorde. 
2.  Naast hun naam wordt desgewenst bij de desbetreffende kandidaat vermeld de naam of 
 afkorting van de naam van de organisatie van personeel of van de groepering en/of een 
 aanduiding van het onderdeel van de faculteit of centrale dienst, waarbij de kandidaat 
 werkzaam is, dan wel de opleiding, waarvoor de kandidaat staat ingeschreven. 

 
Artikel 27: Stemmen 
 
Een kiesgerechtigde brengt zijn stem uit door het - tot een maximum van het aantal beschikbare 
zetels - in de volgorde van zijn voorkeur kiezen van een of meer van de kandidaten. 
 
Paragraaf 4: Bijzondere bepalingen inzake de stemming bij het lijstenstelsel 
 
Artikel 28: Elektronisch stembiljet 
 

1.  Het elektronisch stembiljet vermeldt een aanduiding en de geleding, alsmede de 
desbetreffende kandidatenlijsten, in de op grond van het tweede lid bepaalde volgorde. 

2.  Op het elektronisch stembiljet staan de kandidaten vermeld in lijsten. De volgorde van 
 de lijsten wordt per geleding als volgt bepaald: 

a.  allereerst worden vermeld de lijsten van organisaties van personeel en van 
groeperingen, die bij de laatstgehouden verkiezing voor de desbetreffende 
geleding één of meer zetels hebben behaald in de volgorde van de door hen 
behaalde aantallen stemmen; bij gelijke aantallen stemmen beslist het lot; 

b.  vervolgens worden de overige lijsten vermeld in een door het lot bepaalde 
  volgorde. 

3.  Naast hun naam en de naam of afkorting van de naam van de organisatie van personeel 
of de groepering boven de lijst, wordt desgewenst van iedere kandidaat vermeld een 
aanduiding van het onderdeel van de faculteit of centrale dienst, waarbij de kandidaat 
werkzaam is, dan wel de opleiding, waarvoor de kandidaat staat ingeschreven. 
 

Artikel 29: Stemmen 
 

1.  Een kiesgerechtigde brengt zijn stem uit door het stemvak, geplaatst vóór de naam van 
 de kandidaat van zijn keuze te selecteren. 
2.  Een kiesgerechtigde mag niet meer dan één stemvak selecteren. 
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Hoofdstuk V: Uitslag en herstemming 
 
Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake het berekenen van de uitslag 
 
 
Artikel 30: Ontvangst van de stemmen 
 

Na de laatste dag van de stemming worden de gegevens uit de in artikel 25, vierde lid, 
bedoelde databank naar het Centraal Stembureau gezonden. 

 
Artikel 31: Geldigheid van de elektronische stembiljetten 
 

1. Een elektronisch stembiljet kan een blanco stem te bevatten. 
2. In alle gevallen, waarin een kiesgerechtigde bij het stemmen in afwijking van de 
bepalingen in dit reglement heeft gehandeld, beslist het stembureau over de geldigheid 
van het desbetreffende elektronische stembiljet. 

 
Artikel 32: Berekening van de uitslag door het Centraal Stembureau 
 

Het Centraal Stembureau berekent per geleding de uitslag aan de hand van het bepaalde in de 
artikelen 33 tot en met 35 (personenstelsel), dan wel de artikelen 36 tot en met 38 
(lijstenstelsel). 
Het Centraal Stembureau is gerechtigd de berekening uit te besteden aan een derde partij, die 
de voorwaarden van dit reglement in acht zal nemen. 

 
Paragraaf 2: Bijzondere bepalingen inzake het berekenen van de uitslag bij het 
personenstelsel 
 
Artikel 33: Stemwaarde  
 

Aan een geldig elektronisch stembiljet, dat niet een blanco stem bevat, wordt aan de daarop 
als hoogste voorkeur aangegeven kandidaat een stemwaarde toegekend door 
vermenigvuldiging met het aantal beschikbare zetels. Aan de kandidaat van tweede voorkeur 
wordt een stemwaarde toegekend door vermenigvuldiging met het aantal beschikbare zetels 
min een. Aan de kandidaat van derde voorkeur wordt een stemwaarde toegekend door 
vermenigvuldiging met het aantal beschikbare zetels min twee en zo verder. 
De aldus verkregen stemwaarden worden per kandidaat opgeteld tot een stemwaardesom. 
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Artikel 34: Uitslagbepaling  
 

De uitslag wordt vastgesteld door zoveel kandidaten gekozen te verklaren als er zetels 
beschikbaar zijn, te beginnen met de kandidaat met de hoogste stemwaardensom, en de 
daaropvolgende hoogste stemwaardensom, totdat alle zetels vervuld zijn.  

 
Artikel 35: Loting 

Indien voor de laatst beschikbare zetel meer dan één kandidaat in aanmerking komt voor 
verkiezing, beslist het lot. 

 
Paragraaf 3: Bijzondere bepalingen inzake het berekenen van de uitslag bij het lijstenstelsel 
  
Artikel 36: Verdeling van de zetels over de lijsten 
 

1.  De som van de op een lijst uitgebrachte geldige stemmen heet het stemcijfer. De som van 
 de stemcijfers gedeeld door het aantal te verdelen zetels heet de kiesdeler. 
2.  Evenzoveel malen als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst, wordt aan 
 die lijst één van de te verdelen zetels toegewezen. 
3.  Van de overblijvende zetels wordt achtereenvolgens telkens één toegekend aan die lijst 

die na toekenning van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende 
zetel zou aanwijzen. Indien gemiddelden gelijk zijn beslist het lot. 

4.  Indien aan een lijst één of meer zetels moeten worden toegekend boven het aantal 
kandidaten die op die lijst voorkomen, worden die zetels toegekend aan één of meer 
andere lijsten door voortgezette toepassing van het derde lid. 

 
Artikel 37: Verdeling van de zetels over de kandidaten 
 

1.  In de volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen zijn, voor zover aan de lijst 
voldoende zetels zijn toegewezen, gekozen die kandidaten die een aantal stemmen 
hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler. Indien aantallen gelijk zijn beslist 
de plaats op de lijst. 

2.  De aan de lijsten toegewezen zetels die na toepassing van het eerste lid nog niet aan een 
kandidaat zijn toegewezen, worden in de volgorde van de lijst aan de nog niet gekozen 
kandidaten van de desbetreffende lijsten toegewezen. 

 
Artikel 38: Rangschikken van de kandidaten 
 

1.  Binnen de lijsten waaraan zetels zijn toegekend, worden de daarop voorkomende 
kandidaten in een zodanige volgorde gerangschikt dat bovenaan komen te staan de 
kandidaten die zijn gekozen, in de volgorde waarin zij zijn gekozen. 
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2.  Vervolgens worden de kandidaten, die niet zijn gekozen en een aantal stemmen hebben 
gekregen dat groter is dan de helft van de kiesdeler in de volgorde van hun stemmen 
gerangschikt, waarbij een kandidaat die een groter aantal stemmen heeft gekregen wordt 
vermeld voor een kandidaat met een kleiner aantal stemmen. Bij gelijke aantallen 
stemmen is de plaats op de lijst beslissend. 

3.  Vervolgens worden de overige kandidaten gerangschikt in de volgorde van de lijst. 
 
Paragraaf 4: Vaststelling en bekendmaking van de uitslag; herstemming 
 
Artikel 39: Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 
 

1.  Het Centraal Stembureau stelt de uitkomsten van zijn berekeningen ter hand aan het 
 stembureau. 
2.  Het stembureau stelt de uitslag van de verkiezing vast en maakt 
 een proces-verbaal op waarin per geleding de volgorde waarin de kandidaten gekozen of 
 afgewezen zijn verklaard, staat vermeld. 
3.  Zo spoedig mogelijk na de in het eerste lid genoemde zitting wordt de uitslag van de 

verkiezing bekendgemaakt op een voor ieder toegankelijke plaats in de faculteit of 
centrale dienst dan wel (tevens) via het ULCN-netwerk. 

4.  Uiterlijk op de tweede werkdag na de in het tweede lid genoemde zitting deelt het 
stembureau aan iedere kandidaat schriftelijk mee of hij al dan niet gekozen is verklaard. 
De mededeling van het stembureau strekt de gekozen verklaarde kandidaten tot 
geloofsbrief. 

5.  Het stembureau zendt een afschrift van het proces-verbaal genoemd in het tweede lid, 
 aan het Centraal Stembureau, de raad en het College van Bestuur. 

 
Artikel 40: Herstemming 
 

1.  Het stembureau stelt de uitslag van de verkiezing in een geleding niet vast indien het van 
oordeel is dat zich bij de stemming in die geleding onregelmatigheden hebben 
voorgedaan waarvan moet worden aangenomen dat zij de zetelverdeling hebben 
beïnvloed en stelt het Centraal Stembureau daarvan in kennis. 

2.  Indien het Centraal Stembureau het oordeel van het stembureau niet deelt, stelt het 
stembureau zo spoedig mogelijk na ontvangst van de desbetreffende mededeling de 
uitslag van de verkiezing in de geleding alsnog vast. 

3.  Indien het Centraal Stembureau het oordeel van het stembureau deelt, besluit het dat in 
de desbetreffende geleding een herstemming wordt gehouden. 

4.  Indien de onregelmatigheden bedoeld in het eerste lid zich hebben voorgedaan in een 
exact te bepalen groep kiesgerechtigden en de door deze kiesgerechtigden uitgebrachte 
stemmen exact zijn te onderscheiden van de door de overige kiesgerechtigden 
uitgebrachte 
stemmen, kan het Centraal Stembureau besluiten dat een gedeeltelijke herstemming 
wordt gehouden onder die groep kiesgerechtigden. 
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5.  Ten behoeve van de herstemming of gedeeltelijke herstemming stelt het College van 
Bestuur op voorstel van het Centraal Stembureau zo spoedig mogelijk een nieuwe laatste 
dag van de stemming vast. 

6.  Op de herstemming of gedeeltelijke herstemming zijn artikel 23 tot en met 39 van 
overeenkomstige toepassing. 

7.  Indien een gedeeltelijke herstemming wordt gehouden, vindt de berekening van de 
uitslag plaats op basis van het totaal van de bij de gedeeltelijke herstemming uitgebrachte 
stemmen en de door de kiesgerechtigden waaronder geen herstemming is gehouden, 
uitgebrachte stemmen. 

 
Hoofdstuk VI: Vacatures 
 
Artikel 41: Beëindiging lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap van de raad eindigt behalve door het aflopen van de zittingstermijn door: 

a)  schriftelijke opzegging door het raadslid, gericht aan de voorzitter van de raad; 
b)  het verlaten door het raadslid van de faculteit of centrale dienst; 
c)  het verlaten door het raadslid van de geleding, waarbinnen hij tot lid van de raad was 
 gekozen verklaard. 
 

Artikel 42: Vervulling vacatures bij het personenstelsel 
 

1.  Het stembureau voorziet in een tussentijdse vacature in een raad door de binnen de 
geldende zittingstermijn afgetreden leden, voorzover zij nog tot de faculteit of centrale 
dienst behoren en tot de geleding, waarbinnen zij tot lid van de raad werden gekozen 
verklaard, schriftelijk in volgorde van het proces-verbaal genoemd in artikel 39, tweede 
lid, te verzoeken opnieuw het lidmaatschap van de raad te aanvaarden, met uitzondering 
van diegenen die schriftelijk uitdrukkelijk hebben verklaard niet meer binnen de 
geldende zittingstermijn of een deel daarvan opnieuw in aanmerking te willen komen 
voor het lidmaatschap van de raad. Een verklaring zoals hiervoor bedoeld kan te allen 
tijde worden ingetrokken. 

2.  Indien het stembureau op de vijfde werkdag na dagtekening van het in het eerste lid 
bedoelde verzoek geen bevestigend antwoord van het aangeschreven afgetreden lid heeft 
ontvangen, wordt deze geacht niet bereid te zijn het lidmaatschap van de raad opnieuw 
te aanvaarden. 

3.  Het stembureau verklaart een bereid gevonden afgetreden lid in de tussentijdse vacature 
 gekozen. 
4.  Indien op de wijze bedoeld in de voorgaande leden niet in een tussentijdse vacature in de 

raad kan worden voorzien, verzoekt het stembureau het centraal stembureau opnieuw de 
uitslag van de stemming te berekenen, waarbij de voor alle afgetreden kandidaten op de 
elektronische stembiljetten aangegeven voorkeuren buiten beschouwing worden gelaten 

5.  Het stembureau verklaart de eerste kandidaat, die in de in het vierde lid bedoeld 
berekening als eerste gekozen is verklaard en die niet reeds in de raad zitting heeft, in de 
tussentijdse vacature gekozen. 
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Artikel 43: Vervulling vacatures bij het lijstenstelsel 
 

1.  Het stembureau voorziet in een tussentijdse vacature in een raad door de binnen de 
geldende zittingstermijn afgetreden leden, voorzover zij nog tot de faculteit of centrale 
dienst behoren en tot de geleding, waarbinnen zij op de desbetreffende lijst tot lid van de 
raad werden gekozen verklaard, schriftelijk in volgorde van het proces-verbaal, genoemd 
in artikel 39, tweede lid, te verzoeken opnieuw het lidmaatschap van de raad te 
aanvaarden, met uitzondering van diegenen die schriftelijk uitdrukkelijk hebben 
verklaard niet meer binnen de geldende zittingstermijn of een deel daarvan opnieuw in 
aanmerking te willen komen voor het lidmaatschap van de raad. Een verklaring zoals 
hiervoor bedoeld kan te allen tijde worden ingetrokken. 

2.  Indien het stembureau op de vijfde werkdag na dagtekening van het in het eerste lid 
bedoelde verzoek geen bevestigend antwoord van het aangeschreven afgetreden lid heeft 
ontvangen, wordt deze geacht niet bereid te zijn het lidmaatschap van de raad opnieuw 
te aanvaarden. 

3.  Het stembureau verklaart een bereid gevonden afgetreden lid in de tussentijdse vacature 
gekozen. 

4.  Indien op de wijze bedoeld in de voorgaande leden niet in een tussentijdse vacature in de 
raad kan worden voorzien, verklaart het stembureau de in het proces-verbaal, genoemd 
in artikel 39, tweede lid, als eerste van de desbetreffende lijst gerangschikte en nog niet in 
de raad zitting hebbende en niet afgetreden kandidaat gekozen, voor zover deze nog tot 
de faculteit of centrale dienst behoort en tot de geleding waarbinnen hij kandidaat werd 
gesteld. 

5.  Indien in een vacature niet kan worden voorzien binnen dezelfde kandidatenlijst wegens 
het ontbreken van voldoende kandidaten, wordt de zetel toegekend aan een andere 
kandidatenlijst van dezelfde geleding door voortgezette toepassing van artikel 36, derde 
lid. 

 
Artikel 44: Tijdelijke vervanging 
 

1.  Een raadslid kan tijdelijk worden vervangen wegens ziekte, zwangerschap en bevalling of 
onvoorzienbare tijdelijke werkzaamheden, gerelateerd aan zijn functie, buiten de 
universiteit. 

2.  Een verzoek tot tijdelijke vervanging wordt ingediend bij de voorzitter van de 
 Faculteitsraad dan wel Dienstraad. 
3.  De voorzitter beslist op het verzoek en bepaalt de duur van de vervanging, waarbij een 
 minimum duur van vier maanden geldt. 
4.  Het bepalen van de kandidaat-volgorde gedurende de periode van vervanging verloopt 
 op overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 42 voor het personenstelsel en in artikel 
 43 voor het lijstenstelsel. 
5.  Na afloop van de vervangingstermijn vervalt het tijdelijke lidmaatschap van de vervanger 

en herleeft het lidmaatschap van het vervangen lid tot het einde van de geldende 
zittingstermijn. 
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Hoofdstuk VII: Slotbepalingen 
 
Artikel 45: Bepaling van het verkiezingsstelsel 
 

1.  In het faculteitsreglement wordt bepaald volgens welk stelsel de verkiezing van de 
studentleden en volgens welk stelsel de verkiezing van de personeelsleden van de raad 
plaatsvindt. In het instellingsbesluit van de dienstraad wordt bepaald volgens welk stelsel 
de verkiezing van de leden van de raad plaatsvindt. 

2.  Een wijziging van een verkiezingsstelsel is slechts mogelijk indien het daartoe strekkende 
 besluit tot wijziging van het faculteitsreglement of tot wijziging van het instellingsbesluit 
 van de dienstraad voor 1 januari daaraan voorafgaande is genomen. 

 
Artikel 46: Gevallen waarin het reglement niet voorziet 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Centraal Stembureau dan wel het 
stembureau zoveel mogelijk overeenkomstig de strekking van de WHW en de voorschriften van 
de Kieswet (Stb 1989, 423). 
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