
 
UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
  
Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid studentengeleding 
  
PROCES VERBAAL UITSLAG  
   
Het Decentraal stembureau voor de verkiezing van de Faculteitsraad 
Rechtsgeleerdheid, in vergadering bijeen op 25 mei 2021, gelet op het Kiesreglement 
Faculteits- en Dienstraden, 
   
1. stelt voor de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid studentengeleding de uitslag van 

de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 5931 
Opkomst  1348 
Opkomstpercentage  22,7 % 
Voorkeurstemmen 1299 
Blanco stemmen  49 
Kiesdeler 185,57 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Britt Polderman (LSP) 
(2)Casper Oort (LSP) 
(3)Volkert van der Gun (LSP) 
(4)Carlijn Raijmakers (ONS) 

(5)Mante Kaaks (ONS) 
(6)Sebastian Cornielje (LVS) 
(7)Oscar Schalk (CSL) 

  
1. wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17.00 u,  

na de dag waarop deze bekend is gemaakt, beroep kan worden aangetekend bij 
de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften,  
t.a.v. de kamer voor de verkiezingen, Rapenburg 70 te Leiden.  

  
 Leiden, 25 mei 2021 
  
  
  
 
mr.dr. C.E. Smith 
voorzitter  

drs. H. Houweling  
secretaris

 











 
UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
  
Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid personeelsgeleding 
  
PROCES VERBAAL UITSLAG  
   
Het Decentraal stembureau voor de verkiezing van de Faculteitsraad 
Rechtsgeleerdheid, in vergadering bijeen op 25 mei 2021, gelet op het Kiesreglement 
Faculteits- en Dienstraden, 
   
1. stelt voor de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid personeelsgeleding de uitslag van 

de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 581 
Opkomst  187 
Opkomstpercentage  32,2 % 
Voorkeurstemmen 176 
Blanco stemmen  11 
Kiesdeler 25,14 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Elsemieke Daalder (PP) 
(2)Kelly Pitcher (PP) 
(3)Kirsten van der Tol (PP) 
(4)Gert Jan Geertjes (PP) 

(5)Michiel van Emmerik (PP) 
(6)Gelijn Molier (Onafhankelijken) 
(7)Lara Ohnesorge (Onafhankelijken) 

  
1. wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17.00 u,  

na de dag waarop deze bekend is gemaakt, beroep kan worden aangetekend bij 
de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften,  
t.a.v. de kamer voor de verkiezingen, Rapenburg 70 te Leiden.  

  
 Leiden, 25 mei 2021 
  
  
  
 
mr.dr. C.E. Smith 
voorzitter  

drs. H. Houweling  
secretaris

 








