BIJLAGE
Kiesregelement Universiteitsraad
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. personeel: het personeel in dienst van de universiteit; zulks ongeacht de omvang van de
dienstbetrekking;
c. student: hij/zij die aan de universiteit is ingeschreven
d. peildatum: de jaarlijks door het stembureau vastgestelde datum voor de aanwijzing van de
kiesgerechtigden.
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet of het reglement daaraan geeft.
Artikel 2 Samenstelling
1. Het stembureau kent drie leden, waaronder de voorzitter.
2. De leden worden benoemd door het college van bestuur voor een daarbij te bepalen
termijn, in de regel de zittingsperiode van de te verkiezen raad.
3. Eén lid wordt benoemd uit de studenten van de universiteit.
Artikel 3 Taak
1. Het stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezing.
2. Het stembureau kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van
bestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezing van de leden van de
universiteitsraad.
Artikel 4 Ondersteuning
1. Het stembureau wordt in de uitvoering van zijn taak bijgestaan door het secretariaat van
de universiteit.
2. Het secretariaat van de universiteit wordt in dit kader in het bijzonder belast met het
vervaardigen van het kiezersregister en de stembiljetten, en met de administratieve
werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag.
Artikel 5 Districten
Voor de verkiezing door en uit het personeel worden de volgende kiesdistricten ingesteld:
a. het district onderwijs en onderzoek;
b. het district ondersteunende diensten.
c. het district studenten;
PERSONEEL
Artikel 6 Zetels
De onderscheidene kiesdistricten, genoemd in artikel 5, kennen de volgende zetels:
a. voor het district onderwijs en onderzoek zijn twee zetels bestemd;
b. voor het district onderwijs ondersteuning is één zetel bestemd.
c. voor het district studenten zijn drie zetels bestemd. De volledige studentenpopulatie van
de TUK vormt één district.
d. voor elk district dient minstens één reservekandidaat te worden benoemd.
Artikel 7 Kiesrecht
1. Ieder lid van het personeel van de universiteit en iedere student die ingeschreven staat bij
de universiteit heeft het actief en het passief kiesrecht in het district waartoe de persoon
in kwestie behoort.
2. Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt bij het personeel in geval van

meerdere tewerkstellingen uitsluitend die met de grootste arbeidsomvang in aanmerking
genomen. Bij gelijke omvang wordt de keuze van het personeelslid gevolgd.
3. Het passief kiesrecht geldt uitsluitend voor personeelsleden waarvan te verwachten is dat
zij na de ingangsdatum van de zittingsperiode nog twee jaar in dienst van de universiteit
zijn.
Artikel 8 Kiezersregister
1. Het stembureau stelt het kiezersregister vast vóór 1 april van het jaar waarin de
verkiezing plaatsvindt.
2. Het register vermeldt naar de toestand op de peildatum van elke kiesgerechtigde:
- de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum en het werkadres;
- het district waarin hij kiesgerechtigd is.
Artikel 9 Inzage kiezersregister
Het kiezersregister wordt terstond na de vaststelling ter inzage gelegd op door het stembureau te
bepalen en bekend te maken plaatsen gedurende ten minste vijf dagen.
Artikel 10 Wijziging kiezersregister
1. Uit het kiezersregister worden door het stembureau de personen geschrapt, wier
dienstverband met de universiteit na de peildatum is geëindigd.
2. Het stembureau brengt ambtshalve of op verzoek van een kiesgerechtigde de wijzigingen
in het register aan die het voor een juiste uitvoering van dit reglement noodzakelijk acht.
Een verzoek dient binnen vijf dagen na afloop van de termijn, genoemd in artikel 9 van
dit reglement, te worden ingediend bij het stembureau.
3. Indien een verzoek zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel betrekking heeft op een
of meer andere kiesgerechtigden dan de verzoeker, worden deze gehoord. Het
stembureau beslist schriftelijk op het verzoek en zendt de verzoeker en die andere
kiesgerechtigden een afschrift daarvan.
Artikel 11 Termijn kandidaatstelling
1. De dagen der kandidaatstelling worden door het stembureau vastgesteld.
2. Ten minste twee weken van tevoren brengt het stembureau de dagen en plaats der
kandidaatstelling ter openbare kennis.
Artikel 12 Indiening kandidaten
1. Door organisaties van personeel en door personeelsleden kunnen kandidaten en
reservekandidaten worden ingediend bij het stembureau.
2. Door de organisatie van studenten kunnen kandidatenlijsten worden ingediend. Het
bepaalde in artikel 13 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing, waarbij, in plaats van
“personeelsleden”, “studenten” dient te worden gelezen.
Artikel 13 Kandidaatstelling door personeelsleden
1. De kandidatuur van een personeelslid voor een van de in artikel 6 van dit reglement
bedoelde zetels dient door tenminste drie personeelsleden te worden gesteund.
2. De indiening geschiedt schriftelijk en wordt ondertekend door elk van de in het eerste lid
van dit artikel bedoelde personeelsleden.
3. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde personeelsleden meerdere kandidaten
stellen, kunnen zij deze onder een gemeenschappelijke naam indienen. Die naam kan
ontleend zijn aan de naam van de groep waartoe de kandidaten gerekend dienen te
worden.
Artikel 14 Bewilliging

1. Bij het stellen van een kandidaat en een reservekandidaat wordt een schriftelijke
verklaring overgelegd dat hij bewilligt in zijn kandidaatstelling. Deze bewilliging kan niet
worden ingetrokken.
Artikel 15 Onderzoek lijsten
1. Het stembureau beslist over de geldigheid van de gestelde kandidaten en
reservekandidaten.
Artikel 16 Publicatie lijsten
1. Het stembureau legt zijn besluit over de geldigheid van de gestelde kandidaten en
reservekandidaten zo spoedig mogelijk ter inzage op de in artikel 9 van dit reglement
bedoelde plaatsen.
2. Het stembureau plaatst de kandidaten en reservekandidaten op de verzamellijst. De
verzamellijst wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
Artikel 17 Verkiezing bij enkele kandidaatstelling
Indien er niet meer kandidaten dan zetels zijn, worden deze door het stembureau verkozen
verklaard. Hiervan wordt mededeling gedaan in de publicatie, bedoeld in artikel 16, tweede lid
van dit reglement.
Er dient minstens één reservekandidaat te worden benoemd.
Artikel 18 Vorm en tijdstip stemming
1. Het stembureau bepaalt de wijze van stemming.
2. De stemming geschiedt door het inzenden van het stembiljet naar het stembureau of op
elektronische wijze.
3. Het stembureau stelt voor het schriftelijk stemmen de laatste werkdag vast waarop de
stembiljetten in ontvangst kunnen worden genomen en maakt dit van tevoren bekend. Voor het
elektronisch stemmen stelt het Stembureau de periode vast waarin het elektronisch stemmen
plaatsvindt en maakt dit eveneens van tevoren bekend.
Artikel 19 Toezending stembiljetten/openstellen elektronisch stemmen
1. Ten minste tien dagen voor het einde van de periode, bedoeld in artikel 18 van dit
reglement, zendt het stembureau aan elke kiezer een stembiljet, waarop zijn vermeld:
- de zetel waarvoor wordt gestemd;
- de kandidaten en de reservekandidaten voor deze zetel;
- stemvakken voor de namen van de kandidaten;
- de handtekening van de voorzitter van het stembureau.
2. Bij elk stembiljet ontvangt de kiezer een retourenvelop.
3. In geval van elektronisch stemmen: Namens het stembureau wordt ten minste tien dagen voor het
einde van de periode bedoeld in artikel 18 lid 3 van dit reglement, een persoonlijke uitnodiging per email verstuurd om een stem uit te brengen.
Artikel 20 Uitbrengen stem
1. Het uitbrengen van de stem geschiedt door het invullen van één stemvak op het
stembiljet, waarna het stembiljet in de gesloten stemenvelop wordt gezonden naar dan wel
afgegeven bij het stembureau.
2. De retourenvelop die niet uiterlijk 17.00 uur van de laatste dag van de stemperiode,
bedoeld in artikel 18 van dit reglement, is ontvangen, wordt ongeopend terzijde gelegd
door het stembureau.
3. In geval van elektronisch stemmen: De kiesgerechtigde persoon brengt zijn stem uit via de
beveiligde website waarop de elektronische verkiezingen plaatsvinden. Na verzending van de
elektronische stem zal deze worden verwerkt in de uitslag.

UITSLAG VERKIEZING PERSONEEL EN STUDENTEN
Artikel 21 Uitslagzitting
1. Het stembureau stelt de uitslag van de verkiezing vast in een openbare zitting binnen
twee dagen na afloop van de periode, bedoeld in artikel 18 van dit reglement.
2. Het stembureau maakt het tijdstip van deze zitting ten minste een week tevoren
schriftelijk bekend.
Artikel 22 Vaststelling geldige stemmen
1. Het stembureau stelt de aantallen geldig uitgebrachte stemmen vast per kandidatenlijst
en per kandidaat.
2. Ongeldig zijn de stembiljetten:
- die niet door het stembureau zijn gewaarmerkt;
- waarop meer dan één stemvak is ingevuld;
- waarop geen enkel stemvak is ingevuld.
Artikel 23 Toekenning zetels: personeel en studenten
1. Het stembureau bepaalt het aantal stemmen dat is uitgebracht op elk van de gestelde
kandidaten.
2. Verkozen wordt verklaard de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Daarna worden verkozen verklaard de kandidaat op wie op één na de meeste stemmen
zijn uitgebracht, en zo verder tot het totale aantal voor die categorie beschikbare zetels is
toegewezen. Indien twee kandidaten gelijkelijk het hoogste aantal stemmen hebben
verworven, beslist het lot wie het eerst in aanmerking komt voor een zetel. Indien dit het
geval is vervalt de kandidatuur voor de reservekandidaat.
3. In geval van een tussentijds vrijvallen van de zetel wordt de reservekandidaat aangewezen
als opvolger. Indien de zetel nadien wederom vrijvalt, komt de oorspronkelijk verkozen
verklaarde kandidaat als eerste in aanmerking voor de bezetting ervan, en daarna andere
kandidaten in de volgorde van de kandidatenlijst.
Artikel 24 Vaststelling uitslag
Het stembureau stelt het proces-verbaal van de uitslagbepaling van de verkiezing vast, zendt
hiervan een afschrift aan het college van bestuur en publiceert een uittreksel in het interne
universiteitsblad.
Artikel 25 Vervulling vacature: personeel en studenten
In geval van een tussentijdse vacature waarin niet kan worden voorzien door de toepassing van
artikel 23, derde lid van dit reglement, en de volgende algemene verkiezing niet naar redelijke
verwachting zal leiden tot een herbezetting binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature,
schrijft het stembureau voor de geleding waarbinnen de vacature is ontstaan een tussentijdse
verkiezing uit voor de opengevallen zetel.
Artikel 26
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het stembureau.
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