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Kiesreglement van de opleidingscommissies 2018

Geachte voorzitter,

./.
./.

Graag verzoek ik u om instemming op het Kiesreglement van de opleidingscommissies 2018.
Bijgesloten vindt u een schone versie van het reglement en een versie waarin wijzigingen en
opmerkingen zichtbaar zijn n.a.v. uw eerder gemaakte opmerkingen over de tekst. Ook is bijgesloten
de reactie op de eerder door u apart toegezonden vragen en opmerkingen.
Zoals met u is afgesproken zullen de verkiezingen en dit reglement in het najaar uitgebreid
geëvalueerd worden met de CSR, de desbetreffende opleidingscommissies, decanen en het Centraal
Stembureau. Het College benadrukt daarom dat de tekst van het Kiesreglement zoals deze nu ter
instemming voorligt uitsluitend de verkiezingen van opleidingscommissies voor het academisch
jaar 2018-2019 betreft.
Gezien de naderende verkiezingen hoopt het College dat uw reactie op korte termijn mogelijk is.
Hoogachtend,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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HOOFDSTUK I.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit reglement regelt de organisatie van de verkiezing van opleidingscommissies voor 2018-2019.
Artikel 2
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Centraal Stembureau:
het Centraal Stembureau bedoeld in artikel 4;
b. College van Bestuur:

het college bedoeld in artikel 9.2 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

c. dagen:

werkdagen, niet zijnde zaterdagen en algemeen erkende
feestdagen in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet,
en wel, voor zover van toepassing, van 09.00 tot 17.00 uur;

d. decaan:

degene die aan het hoofd staat van de faculteit;

e. faculteit:

een faculteit van de universiteit dan wel het Academisch Medisch
Centrum of het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam;

f. kandidaat:

degene die zich op basis van zijn passief kiesrecht volgens de
voorschriften in hoofdstuk IV van dit reglement kandidaat heeft
gesteld;

g. kiezer:

eenieder die voor de verkiezing van de studentleden van de
desbetreffende opleidingscommissie actief dan wel passief
kiesrecht toekomt;

h. kiezersregister:

een bestand waarin de volgende gegevens van de kiezers van alle
kiesdistricten zijn opgenomen: geslachtsnaam, voorletters, datum
en jaar van geboorte, e-mail adres, alsmede het kiesdistrict
waartoe men behoort en het nummer waaronder men in het
kiesdistrict voorkomt;

i. kiesdistrict:

de groep kiesgerechtigde personen, bestaande uit voor een
opleiding ingeschreven studenten, die de
studentleden van de opleidingscommissie van de desbetreffende
opleiding verkiest, en daarvoor kandidaten kan stellen;

i. peildatum:

de datum waarop het kiezersregister om17.00 uur wordt
bevroren;

j. opleidingscommissie:

een opleidingscommissie ex artikel 9.18 WHW;

k. universiteit:

Universiteit van Amsterdam.
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Artikel 3
Het houden van een verkiezing dient door de decaan ten minste zes weken voor de eerste dag van
de stemming voor de betreffende verkiezing schriftelijk aan het College van Bestuur en het
Centraal Stembureau te worden medegedeeld.

HOOFDSTUK II.

HET CENTRAAL STEMBUREAU

Artikel 4
1. Er is een Centraal Stembureau dat is samengesteld uit een voorzitter, vier overige leden en ten
hoogste drie plaatsvervangende leden. Voor de verkiezingen van de opleidingscommissies treden
twee overige leden afkomstig uit de faculteiten waar de verkiezingen plaatsvinden in de plaats van
de vier overige leden en is het Centraal Stembureau samengesteld uit een voorzitter en deze twee
overige leden afkomstig uit de faculteiten waar de verkiezingen plaatsvinden.
De zittingstermijn van de overige leden en plaatsvervangende leden bedraagt twee jaren; die
van de voorzitter vier jaren. De voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangende leden zijn
allen rechtstreeks, bijv. als medewerker of student, verbonden aan de universiteit en worden
benoemd en ontslagen door het College van Bestuur. De leden en de voorzitter kunnen worden
herbenoemd. Benoeming geschiedt op basis van een voordracht van het Centraal Stembureau.
2. Uit en door de leden wordt de plaatsvervangend voorzitter aangewezen. Bij ontstentenis van de
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter bepalen de overige leden wie als plaatsvervangend
voorzitter zal optreden.
3. Het Centraal Stembureau wordt bijgestaan door een secretaris en een of meer adjunctsecretarissen, te benoemen en te ontslaan door het College van Bestuur.
4. Het Centraal Stembureau is belast met het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingen. Het
heeft onder meer tot taak:
a. het vaststellen van het kiezersregister;
b. het beslissen op verzoeken tot verbetering van het kiezersregister;
c. het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling;
d. het toezien op een ordelijk verloop van de verkiezingen;
e. in geval van ongeldig verklaring van de stemming: het doen uitschrijven van een nieuwe
stemming;
f. het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen;
g. het voorzien in vacatures in de opleidingscommissie;
h. het vaststellen van de modellen van de bij de verkiezing te gebruiken formulieren, zoals het
formulier voor de kandidaatstelling, van de oproepingskaart, van het stembiljet, alsmede van
de processen-verbaal in dit reglement genoemd;
i. diegenen die daarvoor in aanmerking komen te wijzen op hun rechten en plichten.
5. Het Centraal Stembureau is gevestigd en houdt zitting op een door het College van Bestuur te
bepalen plaats.
6. Het Centraal Stembureau beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist
de voorzitter.
Artikel 5
Indien de in het vorige artikel bedoelde werkzaamheden daartoe aanleiding geven kan het College
van Bestuur op voorstel van de voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van het
Centraal Stembureau voor een versterking van de personeelsbezetting van het secretariaat gedurende
de periode van een verkiezingsprocedure zorgdragen.
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Artikel 6
Het lid van het Centraal Stembureau dat afkomstig is uit de geleding ‘studenten’ heeft recht op een
vergoeding (vacatiegeld). Het College van Bestuur bepaalt de hoogte van de vergoeding.

HOOFDSTUK III.

HET KIESRECHT, DE INDELING IN KIESDISTRIKTEN EN HET
KIEZERSREGISTER

Artikel 7
Uitoefening van het kiesrecht is slechts mogelijk na opname in het kiezersregister.
Artikel 8
1. De zorg voor het tijdig beschikbaar komen van de gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling
van het in artikel 7 bedoelde kiezersregister, berust bij het College van Bestuur.
2. Het kiezersregister bevat allen die op een door het Centraal Stembureau vast te stellen peildatum
krachtens het op de verkiezing toe te passen reglement, zijnde het desbetreffende
faculteitsreglement, kiesgerechtigd zijn.
3. De in het tweede lid bedoelde peildatum ligt niet vroeger dan twee weken na de dag waarop het
besluit tot het houden van een verkiezing bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt genomen en ten
minste zes weken voor de eerste dag van de stemming.
4. Na de peildatum worden in het kiezersregister nog slechts wijzigingen aangebracht op grond van
het bepaalde in artikel 10.
Artikel 9
1. Op de vijfde dag volgend op de in artikel 8 bedoelde peildatum stelt het Centraal Stembureau
het kiezersregister ter inzage open aan de kiezers.
2. Elke kiezer heeft inzage in de gegevens die het kiezersregister over hem bevat door middel van
inloggen met zijn UvAnetID op een door het Centraal Stembureau opengestelde website.
3. Het Centraal Stembureau brengt de data van de openstelling van het kiezersregister en de url
tijdig ter openbare kennis.
Artikel 10
1. Elke kiezer kan tot zeven dagen voor aanvang van de stemming schriftelijk of elektronisch en
met redenen omkleed het Centraal Stembureau verbetering van het kiezersregister vragen,
indien hij van mening is dat hij in strijd met het recht niet, of niet behoorlijk, dan wel ten
onrechte is opgenomen. Het Centraal Stembureau kan binnen dezelfde periode ook ambtshalve
het kiezersregister verbeteren.
2. Indien ten gevolge van een ambtshalve verbetering van het kiezersregister een persoon daaruit
zou moeten worden geschrapt, wordt hiervan per e-mail aan de betrokkene kennis gegeven.
3. In de hierop volgende periode van vijf dagen, zo nodig door het Centraal Stembureau met ten
hoogste vijf dagen te verlengen, beslist het Centraal Stembureau bij een met redenen omkleed
besluit op de in het eerste lid bedoelde verzoeken en wijzigt zo nodig het kiezersregister.
4. Het Centraal Stembureau stelt degene die om verbetering van het kiezersregister heeft gevraagd,
in kennis van het naar aanleiding daarvan genomen besluit.
5. Na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de termijn volgend uit het derde lid,
stelt het Centraal Stembureau het kiezersregister, al dan niet gewijzigd, vast, waarna het
kiezersregister tot aan de kandidaatstelling raadpleegbaar blijft.

HOOFDSTUK IV.
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HET KIESSTELSEL EN DE KANDIDAATSTELLING

Artikel 11
De verkiezing vindt plaats volgens het personenstelsel.
Artikel 12
1. De dagen der kandidaatstelling worden door het Centraal Stembureau vastgesteld.
2. Tenminste twee weken tevoren brengt het Centraal Stembureau de dag, plaats en tijd der
kandidaatstelling ter openbare kennis. Het Centraal Stembureau is bevoegd meer dagen voor de
kandidaatstelling vast te stellen, mits deze vallen binnen een week na de eerste dag van de
kandidaatstelling. Het maakt dit, indien van deze bevoegdheid gebruik gemaakt wordt, zo spoedig
mogelijk bekend.
3. De kandidaatstelling geschiedt door het invullen van een formulier, waarvan het model wordt
vastgesteld door het Centraal Stembureau.
Artikel 13
1. Het formulier bevat de naam van de kandidaat.
2. Het formulier vermeldt tevens het kiesdistrict waartoe de kandidaat behoort.
3. Elk formulier wordt vergezeld van tenminste 3 handtekeningen van het totaal aantal kiezers
van het kiesdistrict.
Artikel 14
1. De kandidaat wordt op het formulier vermeld met de geslachtsnaam, de voorletter(s), datum en
het jaar van geboorte, alsmede e-mail adres en studentnummer. De voorletter(s) mogen geheel of
ten dele door voornamen worden vervangen.
2. Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke manier afgekort, titels, voor zover de
kandidaat het recht toekomt deze te voeren, alsmede (een onderdeel van) de faculteit, de
opleiding, waarin de kandidaat studeert, mogen aan de naam worden toegevoegd.
3. De naam, voorletters, voornamen, titels en toevoegingen mogen tezamen niet meer dan 50 letters
omvatten.

Artikel 15
1. Op de dag(en) der kandidaatstelling wordt het formulier uiterlijk op de laatste dag van
kandidaatstelling om 23.59 uur digitaal verzonden naar het Centraal Stembureau.
2. De inlevering van een formulier geschiedt per e-mail door de kandidaat.
3. De voorzitter van het Centraal Stembureau of het door deze aangewezen (plaatsvervangend) lid
dan wel de secretaris van het Centraal Stembureau, na een daartoe strekkende opdracht van de
voorzitter, bevestigt elektronisch de ontvangst van de kandidaatstelling aan de kandidaat met
vermelding van dag en tijdstip.
Artikel 16
Indien bij het onderzoek van het Centraal Stembureau van de formulieren blijkt van een of meer der
navolgende verzuimen:
a. dat het formulier niet is ingediend of ondertekend op de voorgeschreven wijze;
b. dat het formulier niet voldoet aan het gestelde in artikel 12, derde lid;
c. dat een kandidaat niet is vermeld op de wijze als aangegeven in artikel l4;
d. dat niet wordt voldaan aan enige andere door de Wet of door het op de verkiezing toe te passen
reglement gestelde eis;
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geeft het Centraal Stembureau zo spoedig mogelijk na kennisneming daarvan telefonisch, per e-mail
of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan de desbetreffende kandidaat.
Artikel 17
Op een door het Centraal Stembureau te bepalen en vooraf bekend te maken datum van 09.00 uur tot
17.00 uur, kan degene die het formulier heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen, bedoeld in
artikel 16, herstellen bij het Centraal Stembureau.
Artikel 18
1. Onmiddellijk na het verstrijken van de tijd waarbinnen verzuimen kunnen worden hersteld,
beslist het Centraal Stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de
formulieren.
2. Dag, uur en plaats van de zitting worden ten minste een week tevoren door het Centraal
Stembureau ter openbare kennis gebracht.
Artikel 19
Ongeldig is het formulier:
a. dat niet op de dag(en) der kandidaatstelling om uiterlijk 23.59 uur per e-mail naar het
Centraal Stembureau is verzonden;
b. dat niet voldoet aan het gestelde in artikel 12, derde lid;
c. dat niet is vermeld op de wijze als is aangegeven in artikel 14;
d. dat, eventueel na toepassing van artikel 17, niet op de voorgeschreven wijze is ingediend of
ondertekend;
e. dat geen kiezer betreft in het kiesdistrict waarvoor het formulier is ingeleverd.
Artikel 20
1. Het besluit van het Centraal Stembureau over de geldigheid van de kandidaatstellingen wordt
door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
2. Het in het vorige lid bedoelde besluit wordt onverwijld ter inzage gelegd op een door de
desbetreffende decaan daartoe aangewezen en op de website voor de verkiezingen van de
opleidingscommissies bekend te maken locatie.

HOOFDSTUK V.

DE WIJZE VAN STEMMEN

Artikel 21
Is in enig kiesdistrict het aantal kandidaten niet groter dan het aantal toegewezen zetels, dan worden
dezen zonder stemming voor verkozen verklaard.
Artikel 22
1. De periode voor het stemmen bedraagt vijf dagen. Het Centraal Stembureau stelt de dagen vast
waarop de stemming plaatsvindt.
2. Het Centraal Stembureau bepaalt vorm en inhoud van het per e-mail verstuurde bericht met de
uitnodiging te gaan stemmen en de stemoproep.
3. Het Centraal Stembureau regelt de wijze waarop de stemming plaatsvindt; het ziet erop toe dat
aan de kiezer bij het uitbrengen van diens stem de grootst mogelijke geheimhouding wordt
verzekerd.
Artikel 23
De stemming geschiedt elektronisch.
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Artikel 24
1. Het Centraal Stembureau zorgt ervoor dat elke kiezer, wiens naam in het kiezersregister is
opgenomen, uiterlijk op de eerste dag van de stemming een bericht per e-mail met de oproep te
gaan stemmen ontvangt. Het bericht is voorzien van een korte toelichting bij de stemprocedure.
2. Het bericht met de stemoproep vermeldt ten minste:
a. de naam en de voorletter(s) van de kiezer;
b. het nummer van het kiesdistrict en het nummer, waaronder de kiezer in het desbetreffende
kiesdistrict voorkomt;
3. Voorts wordt de kiezer het aantal dagen waarop de stemming plaatsvindt medegedeeld.
Artikel 25
De namen van de kandidaten van het desbetreffende kiesdistrict en hun aanduiding als bedoeld
in artikel 14 worden elektronisch bekend gemaakt.
Artikel 26
De kiezer stemt door de naam van de kandidaat van voorkeur te markeren.
Artikel 27
1. Indien zich onregelmatigheden bij een stemming hebben voorgedaan en het Centraal Stembureau
van mening is dat deze onregelmatigheden van invloed zijn op de vaststelling van de uitslag van
de verkiezing, kan het Centraal Stembureau besluiten de stemming in het desbetreffende
kiesdistrict ongeldig te verklaren.
2. Het Centraal Stembureau brengt zo spoedig mogelijk deze beslissing ter openbare kennis.

HOOFDSTUK VI.

DE VASTSTELLING VAN DE UITSLAG

Artikel 28
1. De uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld in een openbare zitting op een of meer door het
Centraal Stembureau nader te bepalen dagen.
2. Het Centraal Stembureau brengt de dag(en), uur en plaats der zitting ten minste een week tevoren
ter openbare kennis.
Artikel 29
Een kiezer kan blanco stemmen.
Artikel 30
De beschikbare zetels worden toegewezen aan de kandidaten die in een kiesdistrict de meeste
stemmen hebben behaald. Bij een gelijk aantal stemmen wordt de zeteltoewijzing bepaald door
het lot.

Artikel 31
De vaststelling van de uitslag der verkiezing wordt door het Centraal Stembureau, onmiddellijk na
het bepalen daarvan, neergelegd in een besluit, dat door de voorzitter en de secretaris van het
Centraal Stembureau wordt ondertekend.
Artikel 32
Het proces-verbaal wordt onverwijld vanaf een vooraf door het Centraal Stembureau bekend te
maken datum gepubliceerd op een voor de verkiezingen gereserveerde pagina van de website en
gedurende twee dagen ter inzage gelegd op een door de desbetreffende decaan daartoe
aangewezen locatie.
Artikel 33
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 35 doet het Centraal Stembureau terstond nadat de in het
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eerste lid van vorengenoemd artikel vermelde termijn waarbinnen tegen besluiten als bedoeld in
artikel 31 ingevolge artikel 35 bezwaar kan worden ingediend, verstreken is, aan iedere
kandidaat die verkozen is, schriftelijk mededeling van zijn verkiezing.
2. De in het eerste lid bedoelde mededeling van het Centraal Stembureau aan de gekozen kandidaat
strekt deze tot geloofsbrief.
3. Afschrift van deze schriftelijke mededeling wordt gezonden aan de voorzitter van de
desbetreffende opleidingscommissie en de desbetreffende decaan.

HOOFDSTUK VII.

HET VERVULLEN VAN VACATURES

Artikel 34
1. In het geval dat een kandidaat diens verkiezing niet aanvaardt, dan wel in de gevallen van
een ontstane vacature in de opleidingscommissie, voorziet het Centraal Stembureau daarin
door de kandidaat met het daarna meeste aantal stemmen, niet zitting hebbende, verkozen te
verklaren. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de kandidaat:
a. die de hoedanigheid heeft verloren krachtens welke deze in het kiesdistrict kandidaat is
gesteld dan wel anderszins het recht heeft verloren zitting te hebben;
b. die verklaard heeft niet bereid te zijn op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden;

HOOFDSTUK VIII.

HET INDIENEN VAN BEZWAREN

Artikel 35
1. Bezwaren tegen een besluit van het Centraal Stembureau als bedoeld in de artikelen 10, eerste en
derde lid, 20, eerste lid, 27, eerste lid, en 31 worden schriftelijk ingediend bij het Centraal
Stembureau, binnen vier dagen, ingaande de dag volgend op de datum van dagtekening van het
besluit.
2. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende kracht, behalve in het geval het is
ingesteld tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 27, eerste lid, en 31.
HOOFDSTUK IX. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 36
Het Centraal Stembureau beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 37
Dit reglement kan worden aangehaald als “Kiesreglement van de opleidingscommissies 2018”.
Het treedt in werking op een door het College van Bestuur vast te stellen datum.
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TOELICHTING

Met de vaststelling van dit Kiesreglement beoogt het College van Bestuur een verkiezingsprocedure
te creëren voor de directe verkiezingen van de studentengeleding van opleidingscommissies die voor
2018-2019 middels verkiezingen worden samengesteld. Dit kiesreglement is een op deze
verkiezingen aangepaste versie van het Kiesreglement voor de Centrale Studentenraad en facultaire
studentenraden.
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Bijlage Concept kiesreglement OC's opmerkingen CSR
Algemene opmerkingen en vragen
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

De CSR ziet graag dat alle hij/zij verwijzingen worden vervangen door een genderneutraal alternatief.
Veel van de hij/zij verwijzingen in de tekst kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door 'de student'.
Deze algemene opmerking geldt ook voor de verwijzingen naar functies, zoals de decaan. Gedaan.
De conceptversie spreekt soms over een 'besluit' om verkiezingen te hebben. Dit is niet accuraat,
omdat OC's in beginsel verkozen moet worden. We kunnen dus alleen spreken van een besluit als een
OC besluit om af te wijken van verkiezingen. ‘Besluit’ geschrapt.
De conceptversie heeft het soms over 'kiesdistricten'. Het is de CSR onduidelijk wat hiermee bedoeld
wordt. Worden met 'kiesdistricten' bijvoorbeeld opleidingen of jaargangen bedoeld? Of kan een
faculteit dit zelf inrichten? De CSR ziet graag dat dit toegelicht wordt in het kiesreglement. Zie bij i bij
de definities.
De conceptversie is niet verkrijgbaar in het Engels. De CSR wil graag dat dit zo snel mogelijk wordt
opgelost, omdat de CSR niet kan stemmen over een Nederlandstalige conceptversie. Tevens ziet de
CSR graag dat de uiteindelijke versie van het kiesreglement ook in het Engels verkrijgbaar wordt.
Prima om uiteindelijke versie te vertalen zoals is afgesproken mbt juridische documenten. Vooraf kost
teveel tijd.
De CSR vraagt zich af wat de twee verkiezingsmomenten betekent voor OC's die gaan over zowel
bachelors als masters. Betreft 1 OC van FGw en deze houdt verkiezingen in mei.
Het is onduidelijk hoe het CSB zich verhoudt tot de mensen die de faculteit aandraagt. De CSR ziet
graag dat dit verduidelijkt wordt. Vertegenwoordigers uit de betreffende faculteiten worden benoemd
als lid CSB tbv de verkiezingen oc’s om de reguliere laden te ontlasten.
In de conceptversie van het kiesreglement kunnen eerstejaarsstudenten zich niet verkiesbaar stellen.
Het CvB had het idee eerstejaarsstudenten te betrekken door een klankbordgroep op te zetten dat
louter uit eerstejaarsstudenten bestaat. De CSR wil graag dat het expliciet wordt gemaakt dat
eerstejaarsstudenten momenteel niet met de verkiezingen mee kunnen doen en dat, indien het
opzetten van een klankbordgroep nog aan de orde is, het bestaan van de klankbordgroep in het
kiesreglement wordt genoemd. Is geen zaak voor het kiesreglement en dat 1 e jrs niet mee kunnen
doen heeft te maken met het moment waarop de verkiezingen worden georganiseerd (mei), niet het
kiesreglement.
De CSR ziet graag dat er, net als op kandidaten voor een Facultaire Studentraad, vijf dagen lang op
kandidaten voor een OC kan worden gestemd in plaats van twee dagen. Gewijzigd.
De CSR vraagt zich af wie er verantwoordelijkheid is voor het campagnemateriaal voor OCverkiezingen en of dit in het kiesreglement moet worden opgenomen. Nee, is niet voor het
kiesreglement.

Specifieke opmerkingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De CSR ziet graag dat 'een ieder' wordt veranderd naar 'eenieder' (p. 2). Gedaan.
De CSR ziet graag dat 'de' wordt verwijderd voor 'Universiteit van Amsterdam' (p. 2). Gedaan.
De CSR ziet graag dat punt 2 aan bovenaan pagina 3 wordt verwijderd met oog op de eerste algemene
opmerking die hierboven is gemaakt (p. 3). Gedaan.
De CSR ziet graag dat 'besluit' wordt veranderd met oog op de tweede algemene opmerking die
hierboven is gemaakt (p. 3). ‘Besluit’ geschrapt.
De CSR ziet graag een toelichting van wie er verantwoordelijk is voor het schriftelijk mededelen van
wie er verkiezingen willen (p. 3). Toegevoegd (decaan).
De CSR ziet graag een toelichting van waarom en wanneer een 'plaatsvervangend voorzitter' moet
worden benoemd (p. 3). Zie opm in reglement.
De CSR ziet graag dat er een komma na 'secretarissen' wordt geplaatst (p. 3). Gedaan.
De CSR ziet graag een verduidelijking van het 'voorzien in vacatures in de opleidingscommissie' (p. 3).
Zie opm in reglement.
De CSR ziet graag een punt toegevoegd aan het eind van de zin dat eindigt met 'kiezersregister' (p. 4).
Gedaan.
De CSR ziet graag dat het derde lid van artikel 14 wordt verwijderd (p. 5). De FGw wil dit graag
handhaven om recht te doen aan de gewijzigde zwaardere rol van OC’s maar dan 3 ipv 5
handtekeningen. Daarom zo aangepast.
De CSR ziet graag dat 'zo spoedig mogelijk' wordt veranderd naar 'uiterlijk een dag voor de deadline
om bezwaar te maken' (p. 6). Zie opm reglement.
De CSR ziet graag een toelichting van wat het betekent om blanco te stemmen (p. 7). Zie opm reglement.
De CSR ziet graag een verduidelijking van wat er met 'proces-verbaal' wordt bedoeld (p. 7) Welk
'proces-verbaal' wordt hier precies mee bedoeld. Zie opm reglement.
De CSR ziet graag dat artikel 33, lid 1, simpeler wordt opgeschreven (p. 8). Zie opm reglement.
De CSR ziet graag dat 'raad' wordt veranderd naar 'commissie' of 'opleidingscommissie' (p. 8). Gedaan.

Evaluatiepunten:
1.

Momenteel geschiedt benoeming van de leden en de voorzitter van het CSB op basis van een
voordracht van het CSB. De CSR wil het hier graag tijdens de evaluatie over hebben.

2.

De CSR wil het tijdens de evaluatie graag over de wenselijkheid van de twee verkiezingsmomenten
hebben.
De CSR wil het graag hebben over de keuze om docenten niet te betrekken bij de verkiezingen en de
wettelijke bepaling dat een OC evenredig uit studenten en docenten moet bestaan.

3.

KIESREGLEMENT

van de Opleidingscommissies

2018

Vastgesteld door het College van Bestuur op

INHOUD
Hoofdstuk I.

Algemene bepalingen (artt. 1-3)

Hoofdstuk II.

Het centraal stembureau en de verkiezingsgedelegeerden (artt. 4-6)

Hoofdstuk III.

Het kiesrecht, de indeling in kiesdistricten en het kiezersregister (artt. 7-10)

Hoofdstuk IV.

Het kiesstelsel en de kandidaatstelling (artt. 11-20)

Hoofdstuk V.

De wijze van stemmen (artt. 21-27)

Hoofdstuk VI.

De vaststelling en bekendmaking van de uitslag (artt. 28-33)

Hoofdstuk VII.

Het vervullen van vacatures en tussentijdse verkiezing (artt. 34)

Hoofdstuk VIII.

Het indienen van bezwaren (artt. 35)

Hoofdstuk IX.

Slot- en overgangsbepalingen (artt. 36-37)

HOOFDSTUK I.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit reglement regelt de organisatie van de verkiezing van opleidingscommissies voor 2018-2019.
Artikel 2
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Centraal Stembureau:
het Centraal Stembureau bedoeld in artikel 4;
b. College van Bestuur:

het college bedoeld in artikel 9.2 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

c. dagen:

werkdagen, niet zijnde zaterdagen en algemeen erkende
feestdagen in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet,
en wel, voor zover van toepassing, van 09.00 tot 17.00 uur;

d. decaan:

degene die aan het hoofd staat van de faculteit;

e. faculteit:

een faculteit van de universiteit dan wel het Academisch Medisch
Centrum of het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam;

f. kandidaat:

degene die zich op basis van zijn passief kiesrecht volgens de
voorschriften in hoofdstuk IV van dit reglement kandidaat heeft
gesteld;

g. kiezer:

eenieder die voor de verkiezing van de studentleden van de
desbetreffende opleidingscommissie actief dan wel passief
kiesrecht toekomt;

h. kiezersregister:

een bestand waarin de volgende gegevens van de kiezers van alle
kiesdistricten zijn opgenomen: geslachtsnaam, voorletters, datum
en jaar van geboorte, e-mail adres, alsmede het kiesdistrict
waartoe men behoort en het nummer waaronder men in het
kiesdistrict voorkomt;

Deleted:

i. kiesdistrict:

de groep kiesgerechtigde personen, bestaande uit voor een
opleiding ingeschreven studenten, die de
studentleden van de opleidingscommissie van de desbetreffende
opleiding verkiest, en daarvoor kandidaten kan stellen;

i. peildatum:

de datum waarop het kiezersregister om17.00 uur wordt
bevroren;

j. opleidingscommissie:

een opleidingscommissie ex artikel 9.18 WHW;

k. universiteit:

Universiteit van Amsterdam.
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Deleted: de
Deleted: het
Deleted: zijn
Deleted: het
Deleted: hij
Deleted: hij
Comment [KM1]: Hier staat definitie
van kiesdistrict (nav algemene opmerking 3
van de csr)
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Artikel 3
Het houden van een verkiezing dient door de decaan ten minste zes weken voor de eerste dag van
de stemming voor de betreffende verkiezing schriftelijk aan het College van Bestuur en het
Centraal Stembureau te worden medegedeeld.

Deleted: <#>Indien één of meer
van de in dit reglement genoemde
functies (mede) door een vrouw
worden vervuld, dienen de daarop
betrekking hebbende mannelijke
aanduidingen in de vrouwelijke
vorm gelezen te worden.¶
Deleted: besluit tot het
Deleted: twee maanden

HOOFDSTUK II.

HET CENTRAAL STEMBUREAU

Artikel 4
1. Er is een Centraal Stembureau dat is samengesteld uit een voorzitter, vier overige leden en ten
hoogste drie plaatsvervangende leden. Voor de verkiezingen van de opleidingscommissies treden
twee overige leden afkomstig uit de faculteiten waar de verkiezingen plaatsvinden in de plaats van
de vier overige leden en is het Centraal Stembureau samengesteld uit een voorzitter en deze twee
overige leden afkomstig uit de faculteiten waar de verkiezingen plaatsvinden.
De zittingstermijn van de overige leden en plaatsvervangende leden bedraagt twee jaren; die
van de voorzitter vier jaren. De voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangende leden zijn
allen rechtstreeks, bijv. als medewerker of student, verbonden aan de universiteit en worden
benoemd en ontslagen door het College van Bestuur. De leden en de voorzitter kunnen worden
herbenoemd. Benoeming geschiedt op basis van een voordracht van het Centraal Stembureau.
2. Uit en door de leden wordt de plaatsvervangend voorzitter aangewezen. Bij ontstentenis van de
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter bepalen de overige leden wie als plaatsvervangend
voorzitter zal optreden.

Comment [KM2]: Voor de verkiezingen
van oc’s worden 2 facultaire leden benoemd
om de andere leden te ontlasten

Comment [KM3]: Moet er zijn voor als
de vz ziek is oid

3. Het Centraal Stembureau wordt bijgestaan door een secretaris en een of meer adjunctsecretarissen, te benoemen en te ontslaan door het College van Bestuur.
4. Het Centraal Stembureau is belast met het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingen. Het
heeft onder meer tot taak:
a. het vaststellen van het kiezersregister;
b. het beslissen op verzoeken tot verbetering van het kiezersregister;
c. het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling;
d. het toezien op een ordelijk verloop van de verkiezingen;
e. in geval van ongeldig verklaring van de stemming: het doen uitschrijven van een nieuwe
stemming;
f. het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen;
g. het voorzien in vacatures in de opleidingscommissie;
h. het vaststellen van de modellen van de bij de verkiezing te gebruiken formulieren, zoals het
formulier voor de kandidaatstelling, van de oproepingskaart, van het stembiljet, alsmede van
de processen-verbaal in dit reglement genoemd;
i. diegenen die daarvoor in aanmerking komen te wijzen op hun rechten en plichten.
5. Het Centraal Stembureau is gevestigd en houdt zitting op een door het College van Bestuur te
bepalen plaats.
6. Het Centraal Stembureau beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist
de voorzitter.
Artikel 5
Indien de in het vorige artikel bedoelde werkzaamheden daartoe aanleiding geven kan het College
van Bestuur op voorstel van de voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van het
Centraal Stembureau voor een versterking van de personeelsbezetting van het secretariaat gedurende
de periode van een verkiezingsprocedure zorgdragen.
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Comment [KM4]: Heeft betrekking op
het geval de verkozen kandidaat afvalt. Dan
bepaalt het CSB wie de volgende is om de
vacature in te vullen. Zie ook art. 34

Artikel 6
Het lid van het Centraal Stembureau dat afkomstig is uit de geleding ‘studenten’ heeft recht op een
vergoeding (vacatiegeld). Het College van Bestuur bepaalt de hoogte van de vergoeding.

HOOFDSTUK III.

HET KIESRECHT, DE INDELING IN KIESDISTRIKTEN EN HET
KIEZERSREGISTER

Artikel 7
Uitoefening van het kiesrecht is slechts mogelijk na opname in het kiezersregister.
Artikel 8
1. De zorg voor het tijdig beschikbaar komen van de gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling
van het in artikel 7 bedoelde kiezersregister, berust bij het College van Bestuur.
2. Het kiezersregister bevat allen die op een door het Centraal Stembureau vast te stellen peildatum
krachtens het op de verkiezing toe te passen reglement, zijnde het desbetreffende
faculteitsreglement, kiesgerechtigd zijn.
3. De in het tweede lid bedoelde peildatum ligt niet vroeger dan twee weken na de dag waarop het
besluit tot het houden van een verkiezing bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt genomen en ten
minste zes weken voor de eerste dag van de stemming.
4. Na de peildatum worden in het kiezersregister nog slechts wijzigingen aangebracht op grond van
het bepaalde in artikel 10.
Artikel 9
1. Op de vijfde dag volgend op de in artikel 8 bedoelde peildatum stelt het Centraal Stembureau
het kiezersregister ter inzage open aan de kiezers.
2. Elke kiezer heeft inzage in de gegevens die het kiezersregister over hem bevat door middel van
inloggen met zijn UvAnetID op een door het Centraal Stembureau opengestelde website.
3. Het Centraal Stembureau brengt de data van de openstelling van het kiezersregister en de url
tijdig ter openbare kennis.
Artikel 10
1. Elke kiezer kan tot zeven dagen voor aanvang van de stemming schriftelijk of elektronisch en
met redenen omkleed het Centraal Stembureau verbetering van het kiezersregister vragen,
indien hij van mening is dat hij in strijd met het recht niet, of niet behoorlijk, dan wel ten
onrechte is opgenomen. Het Centraal Stembureau kan binnen dezelfde periode ook ambtshalve
het kiezersregister verbeteren.
2. Indien ten gevolge van een ambtshalve verbetering van het kiezersregister een persoon daaruit
zou moeten worden geschrapt, wordt hiervan per e-mail aan de betrokkene kennis gegeven.
3. In de hierop volgende periode van vijf dagen, zo nodig door het Centraal Stembureau met ten
hoogste vijf dagen te verlengen, beslist het Centraal Stembureau bij een met redenen omkleed
besluit op de in het eerste lid bedoelde verzoeken en wijzigt zo nodig het kiezersregister.
4. Het Centraal Stembureau stelt degene die om verbetering van het kiezersregister heeft gevraagd,
in kennis van het naar aanleiding daarvan genomen besluit.
5. Na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de termijn volgend uit het derde lid,
stelt het Centraal Stembureau het kiezersregister, al dan niet gewijzigd, vast, waarna het
kiezersregister tot aan de kandidaatstelling raadpleegbaar blijft.

HOOFDSTUK IV.
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HET KIESSTELSEL EN DE KANDIDAATSTELLING

Comment [KM5]: Kan tussentijds
gewijzigd worden , daarom niet ‘vooraf’
toegevoegd, is te beperkend.

Artikel 11
De verkiezing vindt plaats volgens het personenstelsel.
Artikel 12
1. De dagen der kandidaatstelling worden door het Centraal Stembureau vastgesteld.
2. Tenminste twee weken tevoren brengt het Centraal Stembureau de dag, plaats en tijd der
kandidaatstelling ter openbare kennis. Het Centraal Stembureau is bevoegd meer dagen voor de
kandidaatstelling vast te stellen, mits deze vallen binnen een week na de eerste dag van de
kandidaatstelling. Het maakt dit, indien van deze bevoegdheid gebruik gemaakt wordt, zo spoedig
mogelijk bekend.
3. De kandidaatstelling geschiedt door het invullen van een formulier, waarvan het model wordt
vastgesteld door het Centraal Stembureau.
Artikel 13
1. Het formulier bevat de naam van de kandidaat.
2. Het formulier vermeldt tevens het kiesdistrict waartoe de kandidaat behoort.
Deleted: 5

3. Elk formulier wordt vergezeld van tenminste 3 handtekeningen van het totaal aantal kiezers
van het kiesdistrict.
Artikel 14
1. De kandidaat wordt op het formulier vermeld met de geslachtsnaam, de voorletter(s), datum en
het jaar van geboorte, alsmede e-mail adres en studentnummer. De voorletter(s) mogen geheel of
ten dele door voornamen worden vervangen.
2. Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke manier afgekort, titels, voor zover de
kandidaat het recht toekomt deze te voeren, alsmede (een onderdeel van) de faculteit, de
opleiding, waarin de kandidaat studeert, mogen aan de naam worden toegevoegd.
3. De naam, voorletters, voornamen, titels en toevoegingen mogen tezamen niet meer dan 50 letters
omvatten.

Artikel 15
1. Op de dag(en) der kandidaatstelling wordt het formulier uiterlijk op de laatste dag van
kandidaatstelling om 23.59 uur digitaal verzonden naar het Centraal Stembureau.
2. De inlevering van een formulier geschiedt per e-mail door de kandidaat.
3. De voorzitter van het Centraal Stembureau of het door deze aangewezen (plaatsvervangend) lid
dan wel de secretaris van het Centraal Stembureau, na een daartoe strekkende opdracht van de
voorzitter, bevestigt elektronisch de ontvangst van de kandidaatstelling aan de kandidaat met
vermelding van dag en tijdstip.
Artikel 16
Indien bij het onderzoek van het Centraal Stembureau van de formulieren blijkt van een of meer der
navolgende verzuimen:
a. dat het formulier niet is ingediend of ondertekend op de voorgeschreven wijze;
b. dat het formulier niet voldoet aan het gestelde in artikel 12, derde lid;
c. dat een kandidaat niet is vermeld op de wijze als aangegeven in artikel l4;
d. dat niet wordt voldaan aan enige andere door de Wet of door het op de verkiezing toe te passen
reglement gestelde eis;
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Comment [KM6]: CSR wil dit laten
vervallen maar de FGw niet, vooral om het
gewicht van de gewijzigde rol van de OC
recht te doen. Wel wil men 3
handtekeningen ipv 5. Daarom zo
aangepast.

geeft het Centraal Stembureau zo spoedig mogelijk na kennisneming daarvan telefonisch, per e-mail
of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan de desbetreffende kandidaat.

Comment [KM7]: Moet zsm blijven om
evt verzuimen te kunnen herstellen, zie art.
17

Artikel 17
Op een door het Centraal Stembureau te bepalen en vooraf bekend te maken datum van 09.00 uur tot
17.00 uur, kan degene die het formulier heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen, bedoeld in
artikel 16, herstellen bij het Centraal Stembureau.
Artikel 18
1. Onmiddellijk na het verstrijken van de tijd waarbinnen verzuimen kunnen worden hersteld,
beslist het Centraal Stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de
formulieren.
2. Dag, uur en plaats van de zitting worden ten minste een week tevoren door het Centraal
Stembureau ter openbare kennis gebracht.
Artikel 19
Ongeldig is het formulier:
a. dat niet op de dag(en) der kandidaatstelling om uiterlijk 23.59 uur per e-mail naar het
Centraal Stembureau is verzonden;
b. dat niet voldoet aan het gestelde in artikel 12, derde lid;
c. dat niet is vermeld op de wijze als is aangegeven in artikel 14;
d. dat, eventueel na toepassing van artikel 17, niet op de voorgeschreven wijze is ingediend of
ondertekend;
e. dat geen kiezer betreft in het kiesdistrict waarvoor het formulier is ingeleverd.
Artikel 20
1. Het besluit van het Centraal Stembureau over de geldigheid van de kandidaatstellingen wordt
door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
2. Het in het vorige lid bedoelde besluit wordt onverwijld ter inzage gelegd op een door de
desbetreffende decaan daartoe aangewezen en op de website voor de verkiezingen van de
opleidingscommissies bekend te maken locatie.

HOOFDSTUK V.

DE WIJZE VAN STEMMEN

Artikel 21
Is in enig kiesdistrict het aantal kandidaten niet groter dan het aantal toegewezen zetels, dan worden
dezen zonder stemming voor verkozen verklaard.
Artikel 22
1. De periode voor het stemmen bedraagt vijf dagen. Het Centraal Stembureau stelt de dagen vast
waarop de stemming plaatsvindt.

Deleted: tenminste twee

2. Het Centraal Stembureau bepaalt vorm en inhoud van het per e-mail verstuurde bericht met de
uitnodiging te gaan stemmen en de stemoproep.
3. Het Centraal Stembureau regelt de wijze waarop de stemming plaatsvindt; het ziet erop toe dat
aan de kiezer bij het uitbrengen van diens stem de grootst mogelijke geheimhouding wordt
verzekerd.
Artikel 23
De stemming geschiedt elektronisch.
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Artikel 24
1. Het Centraal Stembureau zorgt ervoor dat elke kiezer, wiens naam in het kiezersregister is
opgenomen, uiterlijk op de eerste dag van de stemming een bericht per e-mail met de oproep te
gaan stemmen ontvangt. Het bericht is voorzien van een korte toelichting bij de stemprocedure.
2. Het bericht met de stemoproep vermeldt ten minste:
a. de naam en de voorletter(s) van de kiezer;
b. het nummer van het kiesdistrict en het nummer, waaronder de kiezer in het desbetreffende
kiesdistrict voorkomt;
3. Voorts wordt de kiezer het aantal dagen waarop de stemming plaatsvindt medegedeeld.
Artikel 25
De namen van de kandidaten van het desbetreffende kiesdistrict en hun aanduiding als bedoeld
in artikel 14 worden elektronisch bekend gemaakt.
Artikel 26
De kiezer stemt door de naam van de kandidaat van voorkeur te markeren.

Deleted: zijn

Artikel 27
1. Indien zich onregelmatigheden bij een stemming hebben voorgedaan en het Centraal Stembureau
van mening is dat deze onregelmatigheden van invloed zijn op de vaststelling van de uitslag van
de verkiezing, kan het Centraal Stembureau besluiten de stemming in het desbetreffende
kiesdistrict ongeldig te verklaren.
2. Het Centraal Stembureau brengt zo spoedig mogelijk deze beslissing ter openbare kennis.

HOOFDSTUK VI.

DE VASTSTELLING VAN DE UITSLAG

Artikel 28
1. De uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld in een openbare zitting op een of meer door het
Centraal Stembureau nader te bepalen dagen.
2. Het Centraal Stembureau brengt de dag(en), uur en plaats der zitting ten minste een week tevoren
ter openbare kennis.
Artikel 29
Een kiezer kan blanco stemmen.
Artikel 30
De beschikbare zetels worden toegewezen aan de kandidaten die in een kiesdistrict de meeste
stemmen hebben behaald. Bij een gelijk aantal stemmen wordt de zeteltoewijzing bepaald door
het lot.

Comment [KM8]: Er wordt niets gedaan
met blanco stemmen omdat er bij deze
verkiezingen geen kiesdeler is.

Artikel 31
De vaststelling van de uitslag der verkiezing wordt door het Centraal Stembureau, onmiddellijk na
het bepalen daarvan, neergelegd in een besluit, dat door de voorzitter en de secretaris van het
Centraal Stembureau wordt ondertekend.
Artikel 32
Het proces-verbaal wordt onverwijld vanaf een vooraf door het Centraal Stembureau bekend te
maken datum gepubliceerd op een voor de verkiezingen gereserveerde pagina van de website en
gedurende twee dagen ter inzage gelegd op een door de desbetreffende decaan daartoe
aangewezen locatie.
Artikel 33
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 35 doet het Centraal Stembureau terstond nadat de in het
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Comment [KM9]: Is jargon, is verslag
van de uitslag.

Comment [KM10]: De wens om dit
eenvoudiger te verwoorden wordt
meegenomen bij de evaluatie/volgende
versie.

eerste lid van vorengenoemd artikel vermelde termijn waarbinnen tegen besluiten als bedoeld in
artikel 31 ingevolge artikel 35 bezwaar kan worden ingediend, verstreken is, aan iedere
kandidaat die verkozen is, schriftelijk mededeling van zijn verkiezing.
2. De in het eerste lid bedoelde mededeling van het Centraal Stembureau aan de gekozen kandidaat
strekt deze tot geloofsbrief.
3. Afschrift van deze schriftelijke mededeling wordt gezonden aan de voorzitter van de
desbetreffende opleidingscommissie en de desbetreffende decaan.

HOOFDSTUK VII.

HET VERVULLEN VAN VACATURES

Artikel 34
Deleted: zijn

1. In het geval dat een kandidaat diens verkiezing niet aanvaardt, dan wel in de gevallen van
een ontstane vacature in de opleidingscommissie, voorziet het Centraal Stembureau daarin
door de kandidaat met het daarna meeste aantal stemmen, niet zitting hebbende, verkozen te
verklaren. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de kandidaat:

Deleted: raad
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a. die de hoedanigheid heeft verloren krachtens welke deze in het kiesdistrict kandidaat is
gesteld dan wel anderszins het recht heeft verloren zitting te hebben;
b. die verklaard heeft niet bereid te zijn op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden;

HOOFDSTUK VIII.

HET INDIENEN VAN BEZWAREN

Artikel 35
1. Bezwaren tegen een besluit van het Centraal Stembureau als bedoeld in de artikelen 10, eerste en
derde lid, 20, eerste lid, 27, eerste lid, en 31 worden schriftelijk ingediend bij het Centraal
Stembureau, binnen vier dagen, ingaande de dag volgend op de datum van dagtekening van het
besluit.
2. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende kracht, behalve in het geval het is
ingesteld tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 27, eerste lid, en 31.
HOOFDSTUK IX. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 36
Het Centraal Stembureau beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 37
Dit reglement kan worden aangehaald als “Kiesreglement van de opleidingscommissies 2018”.
Het treedt in werking op een door het College van Bestuur vast te stellen datum.
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TOELICHTING

Met de vaststelling van dit Kiesreglement beoogt het College van Bestuur een verkiezingsprocedure
te creëren voor de directe verkiezingen van de studentengeleding van opleidingscommissies die voor
2018-2019 middels verkiezingen worden samengesteld. Dit kiesreglement is een op deze
verkiezingen aangepaste versie van het Kiesreglement voor de Centrale Studentenraad en facultaire
studentenraden.
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