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Toelichting en handleiding bij het Kiesreglement Universiteitsraad Universiteit Utrecht, 
zoals dit geldt met ingang van 7 december 2020 
 
Algemeen 
 
Uitgangspunten kiesstelsel 
Het kiesstelsel stimuleert een actieve deelname aan de medezeggenschap waarbij elk lid van de 
universitaire gemeenschap het eigen passief en actief kiesrecht gebruikt en gemakkelijk toegang 
tot de medezeggenschapsraden heeft. Het kiesstelsel is eenvoudig en eenduidig. 
 
Het kiesstelsel draagt er aan bij dat de leden van de universitaire gemeenschap zich 
medeverantwoordelijk voelen voor democratische verkiezingen met een zo groot mogelijk aantal 
actieve en passieve kiezers. Bij voorkeur stimuleren studenten en medewerkers elkaar om deel te 
nemen aan de verkiezingen. Samenwerking door lijstvorming en kiesverenigingen wordt 
bevorderd. Het College van Bestuur heeft een ondersteunende rol hierbij. 
 
Wettelijk kader en rechtsbescherming  
Het Kiesreglement van de Universiteitsraad maakt deel uit van het Reglement voor de 
Universiteitsraad. Het Kiesreglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur na 
instemming van ten minste twee derde van het totale aantal leden van de U-raad. 
 
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) bestaat de 
helft van de U-raad uit leden die door en uit de studenten van de universiteit zijn gekozen, en voor 
de helft uit leden die door en uit het personeel van de universiteit zijn gekozen. Vanaf 2017 hebben 
ook beurspromovendi kiesrecht voor de personeelsgeleding van de U-raad. 
 
Het Kiesreglement is opgesteld naar het voorbeeld van de Kieswet, die het kiesstelsel voor de 
Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden regelt, en de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) die op de universiteit als bestuursorgaan van toepassing is. Indien in een 
bijzonder geval een aanvulling noodzakelijk is op het Kiesreglement zal een beslissing hierover 
zoveel mogelijk in overeenstemming met de Kieswet en de Awb genomen worden. 
 
De Awb waarborgt dat kiezers beschermd worden ten aanzien van hun rechten. Ieder besluit van 
het Centraal Stembureau moet op grond van de Awb bijvoorbeeld bekend worden gemaakt aan de 
betrokkenen en bij ieder individueel besluit wordt vermeld via welke procedure betrokken kiezers 
daartegen bezwaar kunnen aantekenen. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
Naast de begrippen die in dit artikel zijn gedefinieerd, worden in het Kiesreglement ook algemeen 
binnen de universiteit gangbare begrippen gebruikt. Deze begrippen worden onder meer 
gehanteerd op de universitaire website, het bestuurs- en beheersreglement en het Reglement van 
de Universiteitsraad. 
 
Artikelen 2 en 3 
De organisatie van de verkiezingen van de U-raad geschiedt door het Centraal Stembureau. Het 
Centraal Stembureau heeft toegang tot informatie die het nodig heeft voor het uitvoeren van de 
taak van stembureau, bijvoorbeeld tot NAW-gegevens uit OSIRIS. 
De leden van het Centraal Stembureau worden benoemd en ontslagen door het College van 
Bestuur. Eén lid van het Centraal Stembureau wordt benoemd uit de studenten van de universiteit. 
In het Centraal Stembureau dienen de kennis en ervaring aanwezig te zijn om de verkiezingen op 
een procedureel en technisch juiste wijze te laten verlopen, hier wordt bij de benoeming van de 
leden rekening mee gehouden. Het Centraal Stembureau geeft ook procedureel en technisch advies 
aan de kiescommissies voor de faculteitsraden en dienstraden. 
 
Besluiten van het Centraal Stembureau worden genomen in mandaat van het College van Bestuur, 
aangezien het College van Bestuur op grond van de WHW aangewezen is om de verkiezingen van 
de U-raad te organiseren. Dit betekent dat op bezwaren tegen besluiten van het Centraal 
Stembureau wordt beslist door het College van Bestuur. 
 
Sinds december 2016 kent het kiesreglement UR een apart kiesdistrict voor personeel in dienst van 
de faculteit Geneeskunde. De verkiezingen voor dit district worden georganiseerd door de decaan 
van de faculteit Geneeskunde in mandaat van het College van Bestuur. Besluiten van de decaan in 
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dit kader worden genomen in mandaat van het College van Bestuur. Dit betekent dat op bezwaren 
tegen besluiten in dit kader van de decaan Geneeskunde wordt beslist door het College van 
Bestuur. 
 
Artikel 4 
Iedere medewerker in dienst van de universiteit en iedere student heeft het recht om zich 
verkiesbaar te stellen (passief kiesrecht) en om op een kandidaat te stemmen (actief kiesrecht). 
Daarnaast hebben ook beurspromovendi sinds 2017 het actief en passief kiesrecht voor de 
personeelsgeleding van de U-raad.  
Ten aanzien van het passief kiesrecht van medewerkers en beurspromovendi geldt dat er 
(sub)districten zijn. Een medewerker of een beurspromovendus kan zich kandidaat stellen voor de 
subdistricten wp alfa/gamma, wp Bèta/DGK of obp van de U-raad, al naar gelang de eigen 
functiebeschrijving (dan wel voor beurspromovendi: de functieomschrijving van de betreffende 
promotor).  
Het actief kiesrecht is niet gebonden aan districten, zodat kiezers hun actief kiesrecht vrij kunnen 
uitoefenen. 
In 2016 zijn de kiesdistricten anders ingedeeld om een apart kiesdistrict binnen de 
personeelsgeleding mogelijk te maken voor de faculteit Geneeskunde. In 2020 zijn de namen van 
de (sub)districten aangepast, sindsdien wordt uniform gesproken over (sub)districten en de term 
“kwaliteit” als benaming voor een subdistrict is komen te vervallen. Ook is bij deze actualisering 
het onderscheid naar organisatieonderdelen van de subdistricten wp alfa/gamma en wp Bèta /DGK 
(voorheen: Bèta/medisch) weer expliciet opgenomen in het reglement. 
 
Artikel 5 
Het kiezersregister bevat alle kiesgerechtigden voor de verkiezingen van de U-raad. Het Centraal 
Stembureau kan met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht wijzigingen aanbrengen in 
het kiezersregister tot het einde van de periode van kandidaatstelling. 
 
Artikel 6 
Het Centraal Stembureau bepaalt op welk moment kandidaten aangemeld kunnen worden voor de 
verkiezingen van de U-raad. Deze periode van kandidaatstelling moet tijdig bekend zijn zodat 
geïnteresseerden zich kunnen voorbereiden. De kandidaatstelling geschiedt via kandidatenlijsten.  
Een kandidatenlijst moet worden aangemeld door middel van het formulier dat het Centraal 
Stembureau daarvoor heeft vastgesteld.  
 
Artikel 7 
Dit artikel bevat de eisen waaraan de kandidaatstelling moet voldoen. Een kandidatenlijst bevat ten 
hoogste dertig kandidaten en bij voorkeur ten minste drie, zodat opvolging vanuit dezelfde lijst in 
het geval van een tussentijdse vacature in veel gevallen mogelijk is. Een kandidatenlijst wordt 
ondersteund door tenminste dertig kiesgerechtigden van dezelfde geleding als waarvan de 
kandidaten afkomstig zijn. Het is gebruikelijk dat een kandidatenlijst wordt ingediend door een 
bepaalde organisatie, bijvoorbeeld een kiesvereniging. Dit soort organisaties wordt niet genoemd in 
het kiesreglement, omdat het uitgangspunt is dat iedere organisatie in staat moet zijn om dertig 
ondersteunende kiesgerechtigden voor de eigen kandidatenlijst te verzamelen. Een uitzondering 
vormen de organisaties van personeel, waarmee alleen de vakbonden en vakverenigingen worden 
bedoeld, zie de definitie in artikel 1. Deze uitzondering komt voort uit een wettelijk voorschrift. 
 
Artikel 8 
Een kandidaat is niet verkiesbaar indien de kandidaatstelling niet conform de regels van het 
Kiesreglement is geschied. Het Centraal Stembureau controleert na de kandidaatstelling of de 
kandidaatstelling voldoet aan de eisen. Indien niet is voldaan aan de eisen zoals genoemd in artikel 
7 is het mogelijk om de verzuimen binnen 3 werkdagen te herstellen. 
Eventuele gebreken die niet te herleiden zijn tot de voorschriften in artikel 7 kunnen niet hersteld 
worden. Bijvoorbeeld als een kandidaat niet kiesgerechtigd is of wanneer de naam van een beoogd 
kandidaat niet op de kandidatenlijst voorkomt. 
 
Artikelen 9 en 10 
De stemperiode vindt over het algemeen plaats in het voorjaar (meestal april of mei). Iedereen 
stemt via een stemapplicatie van de UU en wordt gecontroleerd via de eigen persoonlijke 
gebruikersnaam (Solis-id) en wachtwoord. 
Geruime tijd voor de stemperiode, bij het vaststellen van de kiesregisters, stuurt het Centraal 
Stembureau elk lid van de universitaire gemeenschap, dus ook personen die niet kiesgerechtigd 
zijn, een e-mail op het bij de UU bekende digitale correspondentieadres met algemene informatie 
over de aankomende verkiezingen (periode van verkiezingen, informatie over kandidaatstelling, 
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etc.). Met een link in deze oproep kunnen personen daarbij controleren of ze in het kiesregister zijn 
opgenomen, zodat ze tijdig bezwaar kunnen maken als dat (onterecht) niet het geval blijkt te zijn. 
Het Centraal Stembureau publiceert de kandidatenlijsten na vaststelling via verschillende kanalen, 
waaronder de UU website, de studentensite en intranet, en publiceert het ook op de Podiumpagina 
van DUB. Het Centraal Stembureau publiceert daarbij een link naar de eigen websites van de 
verschillende lijsten. Op deze websites communiceren de lijsten zelf aanvullende informatie over 
hun lijst en de verschillende kandidaten. De lijsten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van 
die informatie. 
Bij aanvang van de stemperiode ontvangt elke kiezer op het bij de UU bekende digitale 
correspondentieadres een oproep tot stemmen en een instructie over de wijze van stemmen. 
 
Artikel 11 
Het Centraal Stembureau stelt vast hoeveel stemmen geldig zijn uitgebracht en hoeveel stemmen 
iedere lijst en kandidaat heeft gekregen. Indien zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij het 
stemmen, kan het Centraal Stembureau hieraan met inachtneming van het wettelijk kader het 
gevolg verbinden wat het noodzakelijk acht, zie ook artikel 16. 
 
Artikel 12 
Na het tellen van de stemmen stelt het Centraal Stembureau eerst per geleding / (sub)district vast 
wat de kiesdeler is. Overeenkomstig de Kieswet worden blanco stemmen niet meegenomen bij het 
bepalen van de kiesdeler. Blanco stemmen tellen mee voor het bepalen van de opkomst maar niet 
voor de zetelverdeling. 
Vervolgens stelt het Centraal Stembureau vast hoeveel zetels iedere lijst krijgt. Hierbij gelden 
enkele uitgangspunten. 

- Een lijst krijgt nooit meer zetels dan dat er kandidaten op de lijst staan. 
- Eerst wordt bekeken hoe vaak de kiesdeler is inbegrepen in het aantal stemmen dat een 

lijst heeft gekregen. Dit aantal is het aantal zetels dat in de eerste plaats aan de lijst wordt 
toegekend. 

- Vervolgens worden restzetels zodanig verdeeld, dat bij toekenning van de restzetel de lijst 
het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel heeft. 

 
Artikel 13 
Indien een bepaalde kandidaat ten minste zoveel voorkeurstemmen krijgt als twee derde van de 
kiesdeler, wordt de betreffende kandidaat ongeacht de eigen plaats op de lijst verkozen verklaard 
en vervolgens bovenaan de lijst gerangschikt conform de volgorde van aantallen uitgebrachte 
stemmen. Kandidaten die minder stemmen hebben ontvangen dan twee derde van de kiesdeler 
worden daaronder gerangschikt conform de volgorde van de ingediende lijst en worden bij 
voldoende zetels verkozen verklaard. De uiteindelijke lijstvolgorde is ook belangrijk voor degenen 
die niet zijn gekozen, in verband met de tussentijdse vervulling van vacatures, zie artikel 15.  
 
Artikel 14 
Het Centraal Stembureau maakt jaarlijks tijdens een openbare zitting de uitslag van de 
verkiezingen bekend, zodat iedereen bij de bekendmaking van de uitslag aanwezig kan zijn. 
 
Artikel 15 
Indien een tussentijdse vacature vervuld moet worden, zijn eerst de niet verkozen kandidaten van 
de lijst waarvan degene afkomstig is die de vacature achterlaat de aangewezenen om de vacature 
te vervullen. Pas indien die lijst geen niet verkozen kandidaten bevat, wordt de niet vervulde zetel 
met toepassing van de restzetelprocedure (artikel 12, lid 4) toegewezen aan een van de andere 
lijsten binnen de geleding. 
Met ingang van 2012 is aan artikel 15 een derde lid toegevoegd. Deze bepaling maakt het mogelijk 
om voor eventuele vacante zetels in de personeelsgeleding eenmalig tussentijdse verkiezingen te 
organiseren. Deze tussentijdse verkiezingen kunnen om organisatorische redenen slechts 
gelijktijdig met de jaarlijkse verkiezingen voor de studentengeleding plaatsvinden. 
In 2014 is daarnaast een versoepelende bepaling opgenomen die mogelijk maakt dat indien er als 
gevolg van de (sub)districten vacatures ontstaan, deze over de grenzen van de (sub)districten 
kunnen worden vervuld. 
 
Artikel 16 
Deze slotbepaling geeft het Centraal Stembureau de bevoegdheid om te beslissen in de gevallen 
waarin het kiesreglement niet voorziet. 
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Rekenvoorbeelden verkiezingen U-raad: 
 
A. Rekenvoorbeeld Verkiezingen Personeelsgeleding 
 
Artikel 4, lid 1 tot en met 3: 
1. Ieder lid van het Personeel en iedere Beurspromovendus heeft het actief en passief 

kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Personeelsgeleding van de 
universiteitsraad, met inachtneming van het bepaalde in de leden twee, drie en vier van dit 
artikel.  

2. Voor de verkiezing van leden van de Personeelsgeleding zijn binnen de Personeelsgeleding 
de volgende kiesdistricten ingesteld die ieder het daarbij bepaalde aantal zetels in de 
universiteitsraad kennen: 
a. District UU Personeel/Beurspromovendi 

Dit district is onderverdeeld in de volgende subdistricten, die 
het personeel en de Beurspromovendi van de daarbij 
genoemde organisatieonderdelen bevatten: 

11 zetels 

 a.1.  
 

Subdistrict Wetenschappelijk personeel / 
beurspromovendi alfa/ gamma 4 zetels 
Faculteiten Geesteswetenschappen, Recht, Economie, 
Bestuur en Organisatie, Geowetenschappen, Sociale 
Wetenschappen en het University College Utrecht 

4 zetels 

 a.2.  
 

Subdistrict Wetenschappelijk personeel / 
beurspromovendi bèta/ diergeneeskunde 
Faculteiten Bètawetenschappen en Diergeneeskunde 

3 zetels 

 a.3.  
 

Subdistrict Ondersteunend en beheerspersoneel 
Alle faculteiten met uitzondering van de faculteit 
Geneeskunde, University College Utrecht en de 
diensten 

4 zetels 

b. District Geneeskunde Personeel/Beurspromovendi 
Faculteit Geneeskunde 

1 zetel 

3. Ieder lid van het UU Personeel en iedere UU Beurspromovendus heeft het actief en passief 
kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het UU Personeel binnen het District UU 
Personeel/Beurspromovendi. Het passief kiesrecht wordt uitgeoefend in het subdistrict 
gerelateerd aan de kwaliteit (wetenschappelijk personeel of ondersteunend en 
beheerspersoneel) die een lid van het UU Personeel bezit zoals beschreven in de aanstelling 
van het betreffende lid en in het geval van de kwaliteit wetenschappelijk personeel voorts 
in het subdistrict waarbinnen dat lid van het UU Personeel voor het grootste deel van de 
werktijd van het betreffende lid te werk is gesteld. Aangezien Beurspromovendi geen 
dienstverband hebben geldt voor Beurspromovendi dat het passief kiesrecht wordt 
uitgeoefend in het subdistrict waar de promotor voor het grootste deel van de werktijd van 
de promotor te werk is gesteld. Bij gelijke omvang van de tewerkstelling in meerdere 
districten wordt de keuze van het lid van het UU Personeel of de Beurspromovendus 
gevolgd. 

 
Artikel 6, lid 2: 
De kandidaatstelling voor het District UU Personeel/Beurspromovendi en de Studentengeleding 
geschiedt op lijsten, waarvan de vorm en de inrichting door het Centraal Stembureau worden 
vastgesteld.  
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Voorbeeld 
Voor elk van de (sub)districten kunnen er lijsten met kandidaten zijn.  
 
Subdistrict Lijsten 
Wp 
Alfa/Gamma 

Lijst A:  
1. Marije 
2. Laura 
3. Kees 
4. Mila 

Lijst B:  
1. Amira 
2. Annemarie 
3. Maurid 
4. Sandra 
 

 

Wp Bèta 
/DGK 

Lijst A:  
1. Dirk 
2. Jaap 
 

Lijst B:  
1. Veronica 
2. Rob 
3. Joop 
4. Janny 
 

Lijst C:  
1. Bert 
2. Roel 
3. Maryam 
4. Levi 
 

Obp Lijst A:  
1. Jasmijn 
2. Mirjam 
3. Linda 
4. Peter 

Lijst B:  
1. Hans 
2. Petra 
3. Amir 
4. Jan 

 

 
 
Artikel 11, lid 1 Vaststelling geldige stemmen: 
Het Centraal Stembureau stelt na afloop van de stemperiode voor het District UU 
Personeel/Beurspromovendi en de Studentengeleding de aantallen geldig uitgebrachte stemmen 
vast per kandidatenlijst en per kandidaat. 
 
Voorbeeld 
In de laatste kolom van het voorbeeld is het totale aantal stemmen per subdistrict weergegeven. 
Deze aantallen zijn van belang voor het bepalen van de kiesdeler per subdistrict (zie hierna). 
 
 
Subdistrict Lijst Stem 

men 
Lijst Stem 

men 
Lijst Stem 

men 
Totaal 
per 
Sub 
district 

Wp 
Alfa/Gamma 

Lijst A:  
1. Marije 
2. Laura 
3. Kees 
4. Mila 

 
1200 
500 
300 
100 
300 

Lijst B:  
1. Amira 
2. 
Annemarie 
3. Maurid 
4. Sandra 
 

 
600 
100 
200 
150 
150 
 

  1800 

Wp 
Bèta/DGK 

Lijst A:  
1. Dirk 
2. Jaap 
 

 
800 
400 
400 

Lijst B:  
1. Veronica 
2. Rob 
3. Joop 
4. Janny 
 

 
600 
400 
100 
50 
50 

Lijst C:  
1. Bert 
2. Roel 
3. Maryam 
4. Levi 
 

 
1200 
800 
200 
100 
100 

 
2600 

Obp Lijst A:  
1. Jasmijn 
2. Mirjam 
3. Linda 
4. Peter 

900 
200 
100 
400 
200 

Lijst B:  
1. Hans 
2. Petra 
3. Amir 
4. Jan 

600 
200 
200 
100 
100 

  1500 

 
 
Artikel 12, lid 1 Toekenning zetels aan lijsten: 
Het Centraal Stembureau stelt voor het District UU Personeel/Beurspromovendi en de 
Studentengeleding de kiesdeler van een geleding, respectievelijk subdistrict, vast door de som van 
de uitgebrachte stemmen op een geleding of subdistrict te delen door het aantal zetels van de 
geleding of het subdistrict. 
 

Met opmerkingen [KJ(1]: Moet dit niet een regel naar boven? 
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Voorbeeld 
In de laatste kolom van de voorgaande tabel is de som van de uitgebrachte stemmen op de 
verschillende subdistricten weergegeven. Deze aantallen moeten worden gedeeld door het aantal 
zetels per subdistrict. Volgens artikel 4 lid 3 zijn er in de personeelsgeleding voor de subdistricten 
alfa/gamma en OBP elk 4 zetels en de subdistrict Bèta/DGK 3 zetels. 
De kiesdeler voor de verschillende subdistricten is dan:   
 
Kiesdeler subdistrict Wp Alfa/Gamma     1800/4 = 450 
Kiesdeler subdistrict Wp Bèta/DGK     2600/3 = 867 
Kiesdeler subdistrict Obp     1500/4 = 375 

 
 
Artikel 12, leden 2 en 3  
2. Iedere kandidatenlijst ontvangt zoveel zetels als het aantal keer dat de kiesdeler is inbegrepen 

in het aantal stemmen dat op die lijst is uitgebracht. Aan een kandidatenlijst worden niet meer 
zetels toegekend dan dat er kandidaten zijn. 

3. Zetels die op de wijze beschreven in lid 2 niet zijn toegekend (restzetels) worden 
achtereenvolgens toegekend aan de lijst die na toekenning van een restzetel het grootste 
gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel heeft. Bij een gelijk gemiddelde van twee of 
meer lijsten beslist het lot welke lijst een restzetel ontvangt. Een kandidatenlijst die minder 
dan twee derden van de kiesdeler aan stemmen heeft gekregen ontvangt geen restzetel. Bij 
restzetels als gevolg van het feit dat er voor een bepaald subdistrict minder kandidaten zijn 
dan het aantal beschikbare zetels, worden de betreffende restzetels toegekend aan de lijst, 
ongeacht het subdistrict, die na toekenning van een restzetel het grootste gemiddelde aantal 
stemmen per toegekende zetel heeft. Bij een gelijk gemiddelde van twee of meer lijsten beslist 
het lot welke lijst een restzetel ontvangt.  

 
Voorbeeld 
Toepassing van artikel 12, leden 2 en 3, leidt in het voorbeeld tot de volgende verdeling van zetels 
en restzetels.  
 
Lijst A voor het subdistrict Wp Alfa/Gamma heeft 1200 stemmen gehaald. Hier kan de kiesdeler 
voor het subdistrict Wp Alfa/Gamma (450) tweemaal in. Lijst A voor subdistrict Wp Alfa/Gamma 
heeft dan ook recht op 2 zetels. Op dezelfde manier heeft Lijst B voor subdistrict Wp Alfa/Gamma 
met 600 stemmen recht op 1 zetel. Lijst C heeft geen kandidatenlijst voor het subdistrict Wp 
Alfa/Gamma en heeft geen recht op een zetel. 
 
Aangezien er voor het kiesdistrict Wp Alfa/Gamma in totaal 4 zetels beschikbaar zijn, resteert na 
deze verdeling 1 zetel voor dit kiesdistrict: de restzetel.  
Deze wordt op grond van artikel 12 lid 3 toegekend aan de lijst die na toekenning van deze 
restzetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel heeft. 
Lijst A voor subdistrict Wp Alfa/Gamma heeft na toekenning van de restzetel een gemiddeld aantal 
stemmen per zetel van 1200 stemmen/3 zetels= 400. Lijst B voor subdistrict Wp Alfa/Gamma, 
komt uit op 600 stemmen/2 zetels=300. De restzetel voor subdistrict Wp Alfa/Gamma wordt 
toegekend aan Lijst A voor dit subdistrict. 
 
Op dezelfde wijze worden de zetels voor de beide andere subdistricten toegewezen. Bij de 
toewijzing van restzetels doet zich daar een bijzonderheid voor.  
Voor het subdistrict Wp Bèta/DGK halen Lijst A met 800 stemmen en Lijst B met 600 stemmen de 
kiesdeler van 867 niet en komen dan ook in eerste instantie niet in aanmerking voor een zetel. Lijst 
C heeft met 1200 stemmen in eerste instantie recht op 1 zetel. Met in totaal 3 zetels te verdelen in 
het subdistrict Wp Bèta/DGK zijn er nog 2 restzetels over.  
Lijst A en B hebben de kiesdeler niet gehaald maar komen beide wel aanmerking voor een restzetel 
aangezien zij de kiesdrempel van twee derde van de kiesdeler aan stemmen hebben gehaald: 2/3 
van 866 = 578. 
Lijst A voor subdistrict Wp Bèta/DGK, heeft na toekenning van de eerste restzetel een gemiddeld 
aantal stemmen per zetel van 800 stemmen/1 zetels= 800. Lijst B voor subdistrict Wp Bèta/DGK 
heeft na toekenning van de eerste restzetel een gemiddeld aantal stemmen per zetel van 600 
stemmen/1 zetels= 600. Lijst C voor subdistrict Wp Bèta/DGK, komt uit op 1200 stemmen/2 
zetels=600. De eerste restzetel wordt toegekend aan Lijst A. 
Na toekenning van de tweede restzetel zou Lijst A voor subdistrict Wp Bèta/DGK uitkomen op 800 
stemmen/2 zetels=400 , Lijst B en C opnieuw op 600. Bij een gelijke uitkomst moet loting de 
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doorslag geven. Afhankelijk van de uitkomst van de loting krijgt ofwel Lijst B voor subdistrict Wp 
Bèta/DGK, 1 restzetel, ofwel Lijst C voor subdistrict Wp Bèta/DGK, een tweede restzetel.        
 
Ook voor subdistrict Obp moet in dit voorbeeld een loting plaatsvinden voor toekenning van een 
restzetel.  
 
 
Subdistrict Lijst A  Lijst B  Lijst C  
Wp 
Alfa/Gamma 

Stemmen 
Zetels  
Restzetels  
 

900 
2 
0 of 1 
 

Stemmen 
Zetels 
Restzetels 
 

600 
1 
0 
 

Stemmen 
Zetels 
Restzetels 
 

- 
0 
0 
 

Wp Bèta/DGK Stemmen 
Zetels 
Restzetels 
 

1200 
2 
1 
 

Stemmen 
Zetels 
Restzetels
* 

600 
0 
0 of 1 
 

Stemmen 
Zetels 
Restzetels* 
 

1200 
1 
0 of 1 
 

Obp Stemmen 
Zetels 
Restzetels* 

800 
0 
1 

Stemmen 
Zetels 
Restzetels
* 

600 
1 
0 of 1 

Stemmen 
Zetels 
Restzetels 

- 
0 
0 

 
* restzetel afhankelijk van loting  
 
 
Artikel 13, leden 1, 2 en 3 Bepaling gekozen verklaring; rangschikking kandidaten 
1. Ter bezetting van de aan iedere lijst binnen het District UU Personeel/Beurspromovendi en de 

Studentengeleding toegekende zetels zijn gekozen die kandidaten van de lijst, die het aantal 
stemmen hebben verkregen ten minste gelijk aan twee derden van de kiesdeler, in de volgorde 
van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. 

2. Indien op de wijze beschreven in lid 1 niet alle zetels die aan een lijst zijn toegewezen zijn 
bezet, worden de overige zetels aan de kandidaten toegewezen in de volgorde van de 
ingediende lijst. 

3. Het Centraal Stembureau rangschikt eerst de gekozen verklaarde kandidaten op de lijst 
overeenkomstig de volgorde zoals bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel 13. Vervolgens 
rangschikt het Centraal Stembureau de niet gekozen kandidaten op de lijst conform de 
volgorde van de ingediende lijst. 
 

 
Voorbeeld 
Lijst A voor subdistrict Wp Alfa/Gamma heeft in totaal 3 zetels te verdelen.  
Eerst worden zetels toegekend aan de kandidaten die een gelijk of groter aantal stemmen dan 
twee derde van de kiesdeler hebben gehaald (art. 13 lid 1). De kiesdeler voor subdistrict Wp 
Alfa/Gamma is 450, twee derde daarvan is 300. In het voorbeeld krijgen Marije met 500 stemmen 
en Laura met 300 stemmen eerst elk een zetel toegewezen. Daarna wordt de volgorde van de 
kandidatenlijst aangehouden en wordt Kees verkozen verklaard (art. 13 lid 2). 
Op dezelfde manier worden de kandidaten voor de twee andere subdistricten verkozen verklaard. 
De loting bij de verdeling van de restzetels (zie hiervoor) bepaalt in dit voorbeeld of Veronica of 
Roel verkozen is in subdistrict Wp Bèta/DGK. Voor Mirjam (Lijst A, subdistrict Obp) en Petra (Lijst 
B, subdistrict Obp) geldt hetzelfde. 
 
Subdistrict Lijst Stem 

men 
Lijst Stem 

men 
Lijst Stem 

men 
Wp 
Alfa/Gamma 

Lijst A:  
1. Marije 
2. Laura 
3. Kees 
4. Mila 
 

 
500 
300 
100 
300 

Lijst B:  
1. Amira 
2. Annemarie 
3. Maurid 
4. Sandra 
 

 
100 
200 
150 
150 
 

  

Wp 
Bèta/DGK 

Lijst A:  
1. Dirk 
2. Jaap 
 

 
400 
400 

Lijst B:  
1. Veronica* 
2. Rob 
3. Joop 
4. Janny 

 
400 
100 
50 
50 

Lijst C:  
1. Bert 
2. Roel* 
3. Maryam 
4. Levi 

 
800 
200 
100 
100 
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Obp Lijst A:  

1. Linda 
2. Jasmijn 
3. Mirjam* 
4. Peter 

 
400 
200 
100 
200 

Lijst B:  
1. Hans 
2. Petra* 
3. Amir 
4. Jan 

200 
200 
100 
100 

  

Cursief: verkozen verklaard. *: Afhankelijk van loting. 
 
 
Het Centraal Stembureau stelt in dit voorbeeld voor de personeelsgeleding de volgende uitslag 
vast: 
 
Lijst A: 
Subdistrict Wp Alfa/Gamma: 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: Marije en Laura 
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is/ zijn verkozen verklaard: Kees 

Subdistrict Wp Bèta/DGK: 
• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: -  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is/ zijn verkozen verklaard: Dirk  

Subdistrict Obp: 
• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: Linda  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is/ zijn verkozen verklaard: Jasmijn (of: Jasmijn en 

Mirjam, afhankelijk van uitkomst loting restzetels) 
 
Lijst B: 
Subdistrict Wp Alfa/Gamma: 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: -  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard: Amira 

Subdistrict Wp Bèta/DGK: 
• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: -  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard: Veronica (afhankelijk van 

uitkomst loting restzetels) 
Subdistrict Obp: 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: -  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard: Hans (of: Hans en Petra, 

afhankelijk van uitkomst loting restzetels) 
 
Lijst C: 
Subdistrict Wp Alfa/Gamma 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: -  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard: - 

Subdistrict Wp Bèta/DGK 
• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: Bert 
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard: Roel (afhankelijk van 

uitkomst loting restzetels) 
Subdistrict Obp 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: -  
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard: - 

 
 
B. Rekenvoorbeeld Verkiezingen Studentengeleding  
 
 
Artikel 4, lid 5: 
Iedere Student heeft het actief en passief kiesrecht voor de verkiezing van de studentleden van de 
U-Raad. 
 
Artikel 6, lid 2: 
De kandidaatstelling voor het District UU Personeel/Beurspromovendi en de Studentengeleding 
geschiedt op lijsten, waarvan de vorm en de inrichting door het Centraal Stembureau worden 
vastgesteld.  
 
Voorbeeld 
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Bij de studentengeleding worden geen subdistricten onderscheiden, zoals bij de 
personeelsgeleding. 
 
Lijst X Lijst Y Lijst Z 
1.   Marije 
2.   Laura 
3.   Kees 
4.   Mila 
5.   Dirk 
6.   Jaap 
7.   Jasmijn 
8.   Mirjam 
9.   Linda 
10. Peter 
11. Karin 
12. Bas 
13. Thomas 
14. Caroline 
15. Ad 

 

1. Amira 
2. Annemarie 
3. Maurid 
4. Sandra 
5. Veronica 
6. Rob 
7. Joop 
8. Janny 
 

1.  Roel 
2.  Maryam 
3.  Levi 
4.  Gertjan 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 11, lid 1 Vaststelling geldige stemmen: 
Het Centraal Stembureau stelt na afloop van de stemperiode voor het District UU 
Personeel/Beurspromovendi en de Studentengeleding de aantallen geldig uitgebrachte stemmen 
vast per kandidatenlijst en per kandidaat. 
 
 
Voorbeeld 
Het totale aantal stemmen weergegeven in de laatste kolom (6300) is van belang voor het bepalen 
van de kiesdeler (zie hierna). 
 
 
Lijst X Stem 

men 
Lijst Y Stem 

men 
Lijst Z Stem 

men 
Totaal 
Stemmen 

1.   Marije 
2.   Laura 
3.   Kees 
4.   Mila 
5..  Dirk 
6.   Jaap 
7.   Jasmijn 
8.   Mirjam 
9.   Linda 
10. Peter 
11. Karin 
12. Bas 
13. Thomas 
14. Caroline 
15. Ad 
 
Totaal Lijst X 

  850 
  510 
  120 
  440 
  340 
  300 
  150 
  100 
    80  
    60 
    80 
1400 
  100 
    40 
    30 
 
4600 

1. Amira 
2. Annemarie 
3. Maurid 
4. Sandra 
5. Veronica 
6. Rob 
7. Joop 
8. Janny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal Lijst Y 

 800 
 300 
 240 
   40 
   30 
   35 
   25 
   30 
 
 
 
 
 
 
 
 
1500 

1. Roel 
2. Maryam 
3. Levi 
4. Gertjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal Lijst Z 

100 
  40 
  35 
  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6300 

 
 
Artikel 12, lid 1 Toekenning zetels aan lijsten 
Het Centraal Stembureau stelt voor (…) de Studentengeleding de kiesdeler van een geleding (…) 
vast door de som van de uitgebrachte stemmen op een geleding (…) te delen door het aantal zetels 
van de geleding (…). 
 
Voorbeeld 
In de laatste kolom van de voorgaande tabel is de som van de uitgebrachte stemmen weergegeven 
(6300). Dit aantal moeten worden gedeeld door het aantal te verdelen zetels. Volgens artikel 2 van 
het Reglement voor de Universiteitsraad heeft de universiteitsraad 24 leden. Op grond van artikel 
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9.31 lid 3 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bestaat de 
universiteitsraad voor de helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen. Uit beide 
regelingen volgt dat de studentengeleding 12 zetels in de universiteitsraad heeft. 
De kiesdeler voor de studentengeleding bedraagt in dit voorbeeld:      
 
 
Kiesdeler (totaal uitgebrachte stemmen/zetels)  
 

 
6300/12 = 525 

 
Artikel 12, leden 2 en 3: 
2. Iedere kandidatenlijst ontvangt zoveel zetels als het aantal keer dat de kiesdeler is 

inbegrepen in het aantal stemmen dat op die lijst is uitgebracht. Aan een kandidatenlijst 
worden niet meer zetels toegekend dan dat er kandidaten zijn. 

3. Zetels die op de wijze beschreven in lid 2 niet zijn toegekend (restzetels) worden 
achtereenvolgens toegekend aan de lijst die na toekenning van een restzetel het grootste 
gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel heeft. Bij een gelijk gemiddelde van 
twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst een restzetel ontvangt. Een kandidatenlijst die 
minder dan twee derden van de kiesdeler aan stemmen heeft gekregen ontvangt geen 
restzetel. Bij restzetels als gevolg van het feit dat er voor een bepaald subdistrict minder 
kandidaten zijn dan het aantal beschikbare zetels, worden de betreffende restzetels 
toegekend aan de lijst van een ander subdistrict die na toekenning van een restzetel het 
grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel heeft. Bij een gelijk gemiddelde 
van twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst een restzetel ontvangt. 

 
Voorbeeld 
Toepassing van artikel 12, leden 2 en 3, leidt in het voorbeeld tot de volgende verdeling van zetels 
en restzetels.  
 
Lijst X heeft 4600 stemmen gehaald. Hier kan de kiesdeler (525) achtmaal in. Lijst X heeft dan ook 
recht op 8 zetels. Op dezelfde manier heeft Lijst Y met 1500 stemmen recht op 2 zetels. Lijst Z 
komt met 200 stemmen onder de kiesdeler uit en krijgt in eerste instantie geen zetels. 
 
Aangezien er voor de studentengeleding in totaal 12 zetels beschikbaar zijn, resteren na deze 
verdeling 2 zetels: de restzetels.  
Een restzetel wordt op grond van artikel 12 lid 3 toegekend aan de lijst die na toekenning van de 
restzetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel heeft. 
Lijst Z komt met 200 stemmen onder de kiesdrempel van twee derde van de kiesdeler (350) uit en 
komt dus ook niet in aanmerking voor een restzetel. 
Lijst X heeft na toekenning van een restzetel een gemiddeld aantal stemmen per zetel van 4600 
stemmen/9 zetels= 511,11. Lijst Y komt uit op 1500 stemmen/3 zetels=500. Deze restzetel wordt 
toegewezen aan Lijst X. 
 
Bij de volgende restzetel heeft Lijst X bij toekenning een gemiddeld aantal stemmen per zetel van 
4600 stemmen/10 zetels=460 en Lijst Y 1500 stemmen/3 zetels=500. 
De tweede restzetel wordt dan ook toegekend aan Lijst Y. 
 
N.B. 1: Als de berekening van het gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van een restzetel op 
een gelijk aantal uit zou komen, dan zou toewijzing van de restzetel door middel van loting moeten 
plaatsvinden. Dit doet zich in dit voorbeeld niet voor (zie voor toepassing hiervoor het 
rekenvoorbeeld voor de personeelsgeleding). 
 
N.B. 2: Lijst Z hoeft in de voorgaande berekeningen niet betrokken te worden, aangezien Lijst Z 
sowieso geen recht heeft op toewijzing van restzetels nu de kiesdrempel van twee derde van 
kiesdeler niet is gehaald (art. 12 lid 4).  
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Lijst X Stemmen 
en Zetels 

Lijst Y Stemmen 
en Zetels 

Lijst Z Stemmen 
en Zetels 

 
Zetels 
(4600/525) 
Restzetels 
 
Totaal Lijst X 

 
8 
 
1 
 
4600 

 
Zetels 
(1500/525) 
Restzetels 
 
Totaal Lijst Y 

 
2 
 
1 
 
1500 

 
Zetels 
(200/525) 
Restzetels 
 
Totaal Lijst Z 

 
0 
 
0 
 
200 

 
 
Artikel 13, leden 1, 2 en 3 Bepaling gekozen verklaring; rangschikking kandidaten 
1. Ter bezetting van de aan iedere lijst binnen het District UU Personeel/Beurspromovendi en 

de Studentengeleding toegekende zetels zijn gekozen die kandidaten van de lijst, die het 
aantal stemmen hebben verkregen ten minste gelijk aan twee derden van de kiesdeler, in 
de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. 

2. Indien op de wijze beschreven in lid 1 niet alle zetels die aan een lijst zijn toegewezen zijn 
bezet, worden de overige zetels aan de kandidaten toegewezen in de volgorde van de 
ingediende lijst. 

3. Het Centraal Stembureau rangschikt eerst de gekozen verklaarde kandidaten op de lijst 
overeenkomstig de volgorde zoals bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel 13. Vervolgens 
rangschikt het Centraal Stembureau de niet gekozen kandidaten op de lijst conform de 
volgorde van de ingediende lijst. 

 
Voorbeeld 
Lijst X heeft 9 zetels te verdelen en lijst Y 3 zetels.  
Eerst worden zetels toegekend aan de kandidaten die een gelijk of groter aantal stemmen dan de 
kiesdrempel van twee derde van de kiesdeler hebben gehaald (art. 13 lid 1). Deze kiesdrempel 
bedraagt in dit voorbeeld 2/3 x 525 = 350.  
Dit betekent voor lijst X dat Marije, Laura, Mila en Bas verkozen worden verklaard en voor lijst Y 
Amira. Deze personen worden bovenaan de lijst geplaatst op volgorde van de aantallen op hen 
uitgebrachte stemmen. 
Vervolgens worden de overige kandidaten daaronder in de volgorde van de kandidatenlijst 
geplaatst (art. 13 lid 2) en worden bij Lijst X Kees, Dirk, Jaap, Jasmijn en Mirjam verkozen 
verklaard (art. 13 lid 2). Bij Lijst Y worden Annemarie en Maurid verkozen verklaard.  
 
 
Lijst X Stem 

men 
Lijst Y Stem 

men 
Lijst Z Stem 

men 
1.   Bas 
2.   Marije 
3.   Laura 
4.   Mila 
5.   Kees 
6.   Dirk 
7.   Jaap 
8.   Jasmijn 
9.   Mirjam 
10. Linda 
11. Peter 
12. Karin 
13. Thomas 
14. Caroline 
15. Ad 
 
Totaal Lijst X 

1400 
  850 
  510 
  440 
  120 
  340 
  300 
  150 
  100 
    80  
    60 
    80 
  100   
    40 
    30 
 
4600 

1.   Amira 
2.   Annemarie 
3.   Maurid 
4.   Sandra 
5.   Veronica 
6.   Rob 
7.   Joop 
8.   Janny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal Lijst Y 

800 
300 
240 
  40 
  30 
  35 
  25 
  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
1500 

1. Roel 
2. Maryam 
3. Levi 
4. Gertjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal Lijst Z 

100 
  40 
  35 
  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 

Cursief: verkozen verklaard.  
 
 
Het Centraal Stembureau stelt in dit voorbeeld de volgende uitslag vast: 
 
Lijst X 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: Marije, Laura, Mila en Bas 
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• met toepassing van artikel 13 lid 2 is zijn verkozen verklaard Kees, Dirk, Jaap, Jasmijn en 
Mirjam 

  
Lijst Y: 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: Amira 
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is/zijn verkozen verklaard: Annemarie en Maurid. 

 
Lijst Z: 

• met toepassing van artikel 13 lid 1 is/zijn verkozen verklaard: - 
• met toepassing van artikel 13 lid 2 is/zijn verkozen verklaard: - 

 


