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Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit reglement regelt de organisatie van de verkiezing van Centrale Studentenraad en de facultaire
studentenraden.
Artikel 2
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
Centraal Stembureau:
het Centrale Stembureau bedoeld in artikel 5;
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:				
een ieder die volgens het reglement dat betrekking heeft op de
						
verkiezing van de raad actief dan wel passief kiesrecht toekomt;
h.
kiezersregister:		
een bestand waarin de volgende gegevens van de kiezers van
						
alle kiesdistricten zijn opgenomen: de geslachtsnaam, de 		
					
voorletters, de datum en het jaar van zijn geboorte, het
						
e-mail adres, alsmede het kiesdistrict waartoe hij behoort en
						
het nummer waaronder hij in het kiesdistrict voorkomt;
i.
kiesdistrict:			
een in het op de verkiezing van de raad toepasbare reglement
						
nader aan te duiden groep kiesgerechtigde personen die een
						
bepaald aantal leden van de raad verkiest en daarvoor
						kandidaten kan stellen;
j.
peildatum:			
de datum waarop het kiezersregister om17.00 uur wordt 		
						bevroren;
k.
raad:				
een studentenraad of een ander orgaan binnen de Universiteit
						
van Amsterdam, indien en voor zover op de verkiezingen dit
						reglement van toepassing is verklaard;
l.
tussentijdse verkiezing:
een verkiezing die wordt uitgeschreven krachtens het reglement
						
dat op de raad van toepassing is, voor een zittingstermijn die
						
ingaat voordat de huidige zittingstermijn van de raad zal zijn
						beëindigd;
m.
universiteit:			
de Universiteit van Amsterdam.
2. 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.
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Artikel 3
1. Het besluit van het College van Bestuur tot het houden van een verkiezing dient ten minste vier
maanden voor de eerste dag van de stemming voor de betreffende verkiezing schriftelijk aan het
Centraal Stembureau te worden mede¬gedeeld. Deze termijn geldt niet indien het een besluit tot het
houden van een tussentijdse verkiezing betreft, als bedoeld in artikel 51.
2. Bij gebreke van een mededeling bedoeld in het vorige lid, draagt het Centraal Stembureau zorg dat de
eerstvolgende verkiezingen voor de onderscheiden raden worden gehouden tegen het einde van de bij
of krachtens het desbetreffende reglement -vastgestelde zittingstermijn van de leden van deze raden.
Artikel 4
(Vervallen)
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Hoofdstuk II. Het Centrale Stembureau
Artikel 5
1. Er is een Centraal Stembureau dat is samengesteld uit een voorzitter, vier overige leden en ten
hoogste drie plaatsvervangende leden. 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 adjunct-secretarissen 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 raad;
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 6
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.
Artikel 7
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.
Artikel 8
(Vervallen)
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Hoofdstuk III. Het kiesrecht, de indeling in
kiesdistrikten en het kiesregister
Artikel 9
Uitoefening van het kiesrecht is slechts mogelijk na opname in het kiezersregister.
Artikel 10
1. De zorg voor het tijdig beschikbaar komen van de gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling van het
in artikel 9 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 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 12.
Artikel 11
1. Op de vijfde dag volgend op de in artikel 10 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. Indien de UvA met
een andere instelling voor hoger onderwijs een opleiding verzorgt en een kiezer als student aan die
opleiding staat ingeschreven vanwege de andere instelling, logt deze kiezer in met de door die instelling
verstrekte ID.
3. Het Centraal Stembureau brengt de data van de openstelling van het kiezersregister en de url tijdig ter
openbare kennis.
Artikel 12
1. Elke kiezer kan binnen een periode van negen dagen na de openstelling ter inzage van het
kiezersregister schriftelijk of elektronisch en met redenen omkleed het Centraal Stembureau
verbetering 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.
Artikel 13
(Vervallen)
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Hoofdstuk IV. Het kiesstelsel en de
kandidaatstelling
Artikel 14
De verkiezing vindt plaats volgens het lijstenstelsel.
Artikel 15
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 op kandidatenlijsten, waarvan het model wordt vastgesteld door het
Centraal Stembureau.
Artikel 16
1. De kandidatenlijst kan bevatten de aanduiding van de groepering, waartoe de kandidaten voorkomende
op de lijst zich hebben verbonden.
2. De aanduiding van de groepering mag niet meer dan 35 letters bevatten.
3. De kandidatenlijst vermeldt tevens het kiesdistrict waartoe de op die lijst voorkomende kandidaat of
kandidaten behoren.
4. Indien een kandidatenlijst geen aanduiding als bedoeld in het eerste lid bevat, wordt als aanduiding van
die lijst de naam van de eerste op die lijst voorkomende kandidaat genomen.
5. Op een kandidatenlijst kunnen slechts namen van kandidaten voorkomen die behoren tot hetzelfde
kiesdistrict waarvoor de kandidatenlijst is ingediend.
6. Elke kandidatenlijst wordt ondertekend door tenminste 5% van het totaal aantal kiezers van het
kiesdistrict, met dien verstande dat nooit meer dan 5 handtekeningen vereist zijn. Een kandidatenlijst
mag slechts ondertekend worden door kiezers die tot het kiesdistrict behoren.
Artikel 17
De namen der kandidaten worden op de lijsten geplaatst in de volgorde waarin degenen die de lijst
indienen dan wel ondertekenen aan hen de voorkeur geven.
Artikel 18
1. Elke kandidaat wordt op de kandidatenlijst 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.
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Artikel 19
Bij de kandidatenlijst wordt overgelegd een schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende
kandidaat dat hij bewilligt in zijn kandidaatstelling op deze lijst, alsmede in de plaats die hij hierop
inneemt. Deze bewilliging kan niet worden ingetrokken, behoudens het gestelde in artikel 23, derde lid.
Artikel 20
1. Op de dag(en) der kandidaatstelling wordt de kandidatenlijst tussen 9.00 uur en 17.00 uur bij het
Centraal Stembureau ingeleverd.
2. De inlevering van een kandidatenlijst geschiedt persoonlijk door kandidaat dan wel een andere persoon
die daartoe door de personen op de kandidatenlijst gemachtigd werd. Deze kandidaat dan wel de tot
inlevering van de kandidatenlijst gemachtigde persoon dient zich desgevraagd te legitimeren.
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 stelt
een ontvangstbewijs met vermelding van dag en tijdstip ter hand van degene die de lijst inlevert.
Artikel 21
(Vervallen)
Artikel 22
Indien bij het onderzoek van het Centraal Stembureau van de kandidatenlijsten blijkt van een of meer der
navolgende verzuimen:
a. dat de kandidatenlijst niet is ingediend of ondertekend op de voorgeschreven wijze;
b. dat de kandidatenlijst niet voldoet aan het gestelde in artikel 15, derde lid;
c. dat de aanduiding van de groepering meer dan 35 letters omvat;
d. dat de kandidatenlijst niet voldoet aan het gestelde in artikel 16, vijfde lid;
e. dat ten aanzien van de kandidaat ontbreekt de verklaring als bedoeld in artikel 19;
f. dat een kandidaat niet is vermeld op de wijze als aangegeven in artikel l8;
g. dat een kandidaat op meer dan één lijst in hetzelfde kiesdistrict voorkomt;
h. dat, voor zover het de verkiezing van de leden van de raad Geneeskunde betreft, de kandidaat in
zowel het district B (“co-assistenten”), als het district A (“overige studenten”) kandidaat is gesteld,
behoudens het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van de Centrale Studentenraad;
i. dat de volgorde in de namen der kandidaten niet ondubbelzinnig is;
j. dat niet wordt voldaan aan enige andere door de Wet of door het op de verkiezing toe te passen
reglement gestelde eis;
geeft het Centraal Stembureau zo spoedig mogelijk na kennisneming daarvan telefonisch, per e-mail of
tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan hem, die de betreffende kandidatenlijst heeft ingeleverd.
Artikel 23
1. 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 de kandidatenlijst heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen, bedoeld in
artikel 22, herstellen bij het Centraal Stembureau.
2. In de gevallen bedoeld in artikel 22, onder a. kan degene, die tot het indienen of ondertekenen van
de kandidatenlijst bevoegd zou zijn geweest, op de in het eerste lid bedoelde dag door persoonlijke
verschijning bij het Centraal Stembureau zich alsnog in de plaats stellen van degene, die de lijst
onbevoegd heeft ingediend of ondertekend.

3. In het geval van artikel 22, onder g. of h., geeft het Centraal Stembureau de desbetreffende persoon op de in
het eerste lid bedoelde dag de gelegenheid zijn kandidatuur van een of meer lijsten terug te trekken.
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Artikel 24
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 kandidatenlijsten en over de
handhaving van de daarop voorkomende kandidaten.
2. Dag, uur en plaats van de zitting worden ten minste een week tevoren door het Centraal Stembureau ter
openbare kennis gebracht.
Artikel 25
Ongeldig is de kandidatenlijst:
a. die niet op de dag(en) der kandidaatstelling tussen 09.00 uur en 17.00 uur door het Centraal
Stembureau is ontvangen;
b. die, eventueel na toepassing van artikel 23, eerste of derde lid, niet op de voorgeschreven wijze is
ingediend of ondertekend;
c. waarop door toepassing van artikel 26 alle kandidaten zijn geschrapt;
d. waarop de volgorde in de namen der kandidaten niet ondubbelzinnig is, eventueel na toepassing
van artikel 23, eerste of derde lid;
e. die niet voldoet aan het gestelde in artikel 15, derde lid.
Artikel 26
Het Centraal Stembureau schrapt, na toepassing van artikel 23, eerste of derde lid, in de volgorde in dit
artikel aangegeven, van de kandidatenlijst de naam van de kandidaat:
a. die niet is vermeld op de wijze als is aangegeven in artikel 18;
b. van wie niet is overgelegd de verklaring als bedoeld in artikel 19;
c. die geen kiezer is in het kiesdistrict waarvoor de kandidatenlijst is ingeleverd;
d. die op meer lijsten van het kiesdistrict voorkomt;
e. die, voor zover het betreft de verkiezing van de leden van de raad Geneeskunde, op de lijsten
van zowel het district B (“co-assistenten”), als het district A (“overige studenten”) voorkomt,
onverminderd het bepaalde in artikel 22 onder h.
Artikel 27
Indien in het geval van artikel 22 onder c. het verzuim niet wordt hersteld, beperkt het Centraal Stembureau
de aanduiding ambtshalve tot niet meer dan 35 letters.
Artikel 28
Indien een wijziging van een kandidatenlijst plaatsvindt, licht het Centraal Stembureau de indiener van de
lijst zo spoedig mogelijk hierover in.
Artikel 29
1. Na zijn beslissing over de geldigheid van de kandidatenlijsten en over de handhaving van de daarop
voorkomende kandidaten bepaalt het Centraal Stembureau in dezelfde zitting voor elk kiesdistrict
afzonderlijk, de nummering van de lijsten.
2. De nummering van de lijsten ingediend volgens het lijstenstelsel, geschiedt op basis van de volgorde
van het aantal stemmen, te beginnen bij het hoogste aantal, dat de lijsten bij de laatstgehouden
verkiezingen hebben behaald. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. De nummering van de
lijsten die bij de laatstgehouden verkiezingen niet, of niet onder dezelfde aanduiding zijn ingediend,
geschiedt door het lot. Indien het de eerste verkiezing betreft geschiedt de nummering door het lot.
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Artikel 30
1. Het besluit van het Centraal Stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten en over de
handhaving van de daarop voorkomende kandidaten wordt door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
2. Het in het vorige lid bedoelde besluit wordt onverwijld ter inzage gelegd in de hal van het Maagdenhuis
en bekend gemaakt door plaatsing ervan op de voor de verkiezingen gereserveerde pagina van de
website.
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Hoofdstuk V. De wijze van stemmen
Artikel 31
(Vervallen)
Artikel 32
1. De periode voor het stemmen bedraagt tenminste twee 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 zijn stem de grootst mogelijke geheimhouding wordt verzekerd.
Artikel 33
De stemming geschiedt elektronisch.
Artikel 34
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 35
(Vervallen)
Artikel 36
De lijsten van de kandidaten van het desbetreffende kiesdistrict en hun aanduiding als bedoeld in artikel 18
worden on-line bekend gemaakt.
Artikel 37
De kiezer stemt door de naam van de kandidaat van zijn voorkeur te markeren.
Artikel 38
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.
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Hoofdstuk VI. De vaststelling van de uitslag
Artikel 39
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 40
Een kiezer kan blanco stemmen.
Artikel 41
(Vervallen)
Artikel 42
1. De verdeling van het aantal beschikbare zetels over de groeperingen die in een kiesdistrict een
kandidatenlijst hebben gesteld, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.
2. Per kiesdistrict stelt het Centraal Stembureau van iedere kandidatenlijst vast:
a. het aantal stemmen dat op ieder op die lijst voorkomende kandidaat is uitgebracht;
b. de som van de aantallen stemmen bedoeld onder a. Deze som wordt stemcijfer genoemd.
Artikel 43
1. Per kiesdistrict stelt het Centraal Stembureau de som der stemcijfers van alle kandidatenlijsten vast en
deelt deze door het aantal te vervullen zetels. Dit quotiënt, verhoogd tot onmiddellijk volgend geheel
getal indien het niet op een geheel getal eindigt, wordt kiesdeler genoemd.
2. Evenzovele malen als de kiesdeler begrepen is in het stemcijfer van een lijst, wordt aan die één der
vervullen zetels toegekend.
3. Van de overblijvende zetels wordt achtereenvolgens telkens één toegekend aan die lijst, die na
toekenning van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende zetel zou hebben.
Indien de gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot.
Artikel 44
Indien door toepassing van het bepaalde in het vorige artikel aan een lijst één of meer zetels zouden
moeten worden toegekend boven het aantal kandidaten op die lijst die in leven zijn, blijft(ven) deze zetel(s)
onbezet.
Artikel 45
1. Voor de bezetting van de overeenkomstig het bepaalde in voorgaande artikelen aan iedere
kandidatenlijst van het kiesdistrict toegekende zetels deelt het Centraal Stembureau het stemcijfer
van die lijst door het aantal aan die lijst toegekende zetels. Het aldus verkregen quotiënt, verhoogd tot
het onmiddellijk volgend geheel getal indien het niet op een geheel getal eindigt, wordt lijstkiesdeler
genoemd.
2. Verkozen is iedere kandidaat van de lijst die een aantal stemmen heeft verkregen tenminste gelijk aan
de lijstkiesdeler.
3. Indien op de in het vorige lid omschreven wijze nog niet alle aan de kandidatenlijst toegekende zetels
zijn bezet, is verkozen die kandidaat die een aantal stemmen heeft behaald gelijk aan of groter dan
drie-vierde deel van de lijstkiesdeler, in de volgorde van het aantal verkregen stemmen, totdat alle aan
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de kandidaten¬lijst toegekende zetels zijn bezet. Indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal
stemmen heeft verkregen beslist het lot.
4. Indien op de in het vorige lid omschreven wijze nog niet alle aan de kandidatenlijst toegekende zetels
zijn bezet, is verkozen die kandidaat die minder dan drie-vierde deel van de lijstkiesdeler heeft behaald,
in de volgorde van de kandidatenlijst, totdat alle aan de kandidatenlijst toegekende zetels zijn bezet.
5. Het Centraal Stembureau rangschikt ten aanzien van iedere kandidatenlijst de daarop voorkomende
kandidaten in zodanige volgorde dat bovenaan komen te staan de verkozen kandidaten bedoeld in het
tweede lid, en vervolgens de kandidaten bedoeld in het derde resp. vierde lid. De rangschikking vindt
plaats in de volgorde van de kandidatenlijst.
Artikel 46
(Vervallen)
Artikel 47
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 48
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 in de hal van het Maagdenhuis.
Artikel 49
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 52, vierde lid, doet het Centraal Stembureau terstond nadat de in
het eerste lid van vorengenoemd artikel vermelde termijn waarbinnen tegen besluiten als bedoeld in
de artikel 47 ingevolge artikel 52 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
raad.
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Hoofdstuk VII. Het vervullen van vacatures
Artikel 50
1. Het Centraal Stembureau rangschikt de kandidaten die op grond van artikel 45 niet zijn verkozen
zodanig, dat eerst komen, in de volgorde van het door ieder van hen verkregen aantal stemmen,
de kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen gelijk aan of groter dan de helft van de
lijstkiesdeler en daarna in volgorde van de kandidatenlijst, de kandidaten die een aantal stemmen
verkregen kleiner dan de helft van de lijstkiesdeler.
2. In het geval dat een kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt, dan wel in de gevallen van een ontstane
vacature in de raad, voorzien het Centraal Stembureau daarin door van de in lid 1 genoemde lijst
de , hoogst geplaatste, niet zitting hebbende kandidaat verkozen te verklaren. Hierbij wordt buiten
beschouwing gelaten de kandidaat:
a. die de hoedanigheid heeft verloren krachtens welke hij 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;
Artikel 51
1. Bij tussentijdse verkiezingen kan het Centraal Stembureau bij een met redenen omkleed besluit
beslissen de in dit reglement voorgeschreven termijnen in te korten.
2. Het Centraal Stembureau brengt de in het vorige lid bedoelde beslissing zo spoedig mogelijk ter
openbare kennis.
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Hoofdstuk VIII. Het indienen van bezwaren
Artikel 52
1. Bezwaren tegen een besluit van het Centraal Stembureau als bedoeld in de artikelen 12, eerste en derde
lid, 13, sub c, 30, eerste lid, 38, eerste lid, 47 en 50, eerste en tweede lid, 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 30, eerste lid, 47 en 50.
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Hoofdstuk IX. Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 53
Het Centraal Stembureau beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 54
Dit reglement kan worden aangehaald als “Kiesreglement van de Centrale Studentenraad en de
faculteitsraden 2006”. 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 binnen de Universiteit van Amsterdam van de Centrale Studentenraad
en de facultaire studentenraden. Getrapte verkiezingen, zoals voorzien voor de helft van de leden van
de Centrale Studentenraad, worden niet met dit reglement geregeld. Hiermee wordt tegemoet gekomen
aan de wens van de Centrale Studentenraad om over een eigen kiesreglement te beschikken. Dit ‘eigen’
kiesreglement is een op deze verkiezingen aangepaste versie van het Model-Kiesrgelement dat voor alle
directe verkiezingen gold.
Alle bepalingen die betrekking hebben op de ondernemingsraden, het stelsel van de enkele overdraagbare
stem, de schriftelijke stemming, het stemmen bij volmacht en lijstencombinaties zijn geschrapt. Het
Kiesreglement is van 80 tot 54 artikelen teruggebracht.
Voor de verkiezing van de ondernemingsraden blijft het Model-Kiesreglement bestaan.
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