
KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE 

UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE 

DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

b. de universiteit: de Rijksuniversiteit Groningen; 

c. het College van Bestuur: het College bedoeld in artikel 9.2 van de wet; 

d. personeel: het aan de universiteit verbonden personeel met vast of tijdelijk dienstverband, 

zulks ongeacht de omvang van de dienstbetrekking èn het personeel dat in dienst is van de 

Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek of daarmee vergelijkbare, door 

het College van Bestuur aangewezen, organisaties en regelmatig in de universiteit 

werkzaam is; 

e. student: degene die als student bij de universiteit is ingeschreven overeenkomstig het 

bepaalde in de wet, daaronder tevens begrepen de bursaal en promotiestudent die als 

zodanig bij de universiteit zijn ingeschreven;   

f. de universiteitsraad: de raad bedoeld in artikel 9.31 van de wet; 

g. de universitaire gemeenschap: het personeel en de studenten van de universiteit; 

h. de geleding(en) voor wat betreft de universitaire gemeenschap: het personeel en/of de 

studenten aan de universiteit; 

i. een faculteit: een faculteit van de universiteit waar een verkiezing gehouden wordt; 

j. een faculteitsraad: een raad bedoeld in artikel 9.37 van de wet; 

k. een facultaire gemeenschap: het personeel en de studenten van een faculteit; 

l. de geleding(en) voor wat betreft de facultaire gemeenschap: het personeel en/of de 

studenten aan de faculteit; 

m. een dienstraad: een door het College van Bestuur ingestelde raad als bedoeld in artikel 

9.50 van de wet; 

n. een universitaire dienst: een universitaire dienst ten behoeve waarvan een dienstraad is 

ingesteld; 

o. de geleding voor wat betreft een dienstraad: het personeel dat werkzaam is bij de 

universitaire dienst ten behoeve waarvan een dienstraad is ingesteld; 

p. het Centraal Stembureau: het Centraal Stembureau bedoeld in artikel 2 van dit reglement; 

q. werkdagen: alle dagen uitgezonderd de zaterdagen, de zon- en feestdagen overeenkomstig 

de Algemene termijnenwet en de andere dagen, waarop de universiteit de gehele dag dan       

wel een gedeelte daarvan gesloten is; dit met dien verstande, dat voor de uitvoering van 

dit kiesreglement werkdagen worden geacht te duren van 09.00 tot 12:00 en van 14:00 tot 

17.00 uur, tenzij in dit reglement anders is vermeld; 

r. kiezer: eenieder die conform het bepaalde krachtens de wet of dit reglement het actief en 

passief kiesrecht bezit. 

s. promotiestudent: degene die als zodanig geregistreerd staat bij de universiteit voor het 

volgen van de promotieopleiding; 

t. Student-assistent: degene die als student werkzaamheden verricht ten behoeve van het 

wetenschappelijk onderwijs of onderzoek of wordt ingezet voor niet-structurele en 

bedrijfsvoeringstaken; 

u. bursaal; degene die aan de RUG als bursaal staat geregistreerd op grond van een Ubbo 

Emmiuspromotieplaats; 

v. indiener: de contactpersoon van een partij. 
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Artikel 2 Centraal Stembureau 
1. Er is een Centraal Stembureau dat is samengesteld uit vijf tot zeven leden, waarvan 

tenminste één lid dient te staan ingeschreven als student aan de universiteit.  

De leden worden benoemd en ontslagen door het College van Bestuur. 

Het Centraal Stembureau wordt bijgestaan door een secretaris, te benoemen door het 

College van Bestuur. 

2. Het Centraal Stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkie-

zing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraden. Het heeft 

in ieder geval tot taak: 

a. het vaststellen van de kiezersregisters op basis van de door of vanwege het College 

van Bestuur verstrekte gegevens; 

b. het beslissen op verzoeken tot verbetering van de kiezersregisters; 

c. het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling; 

d. het treffen van voorzieningen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te 

verzekeren; 

e. het ongeldig verklaren van een stemming en in dat geval uitschrijven van een nieuwe 

stemming; 

f. het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen; 

g. het voorzien in vacatures in de raden. 

3. Het Centraal Stembureau maakt hierbij gebruik van de door de RUG beschikbaar gestelde 

digitale systemen voor het verkiezingsproces en stelt het format vast van de digitale 

formulieren.  

4. Tegen besluiten van het Centraal Stembureau kan een belanghebbende in afwijking van de 

Algemene wet bestuursrecht, binnen vijf werkdagen na bekendmaking van het besluit, 

bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. 

 

 

HOOFDSTUK 2 WIJZE VERKIEZING 

 

Artikel 3 Verkiezingswijze 
1. De verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraden 

wordt gehouden voor elke geleding afzonderlijk en geschiedt volgens een lijstenstelsel 

met enkelvoudige voorkeur. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.31 van de wet worden de leden van de 

universiteitsraad rechtstreeks gekozen door en uit de kiezers van de geleding waartoe zij 

behoren. 

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.37, derde lid van de wet worden de leden 

van een faculteitsraad rechtstreeks gekozen door en uit de kiezers van de geleding waartoe 

zij behoren. 

4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.50 van de wet en het daaromtrent bepaalde 

in het Bestuurs- en Beheersreglement Rijksuniversiteit Groningen worden de leden van 

een dienstraad rechtstreeks gekozen door en uit het personeel dat werkzaam is bij de 

universitaire dienst ten behoeve waarvan die dienstraad is ingesteld. 

 

Artikel 4 Zetelverdeling/duur lidmaatschap 
1. Het aantal zetels van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraden is 

vastgelegd in respectievelijk het Reglement universiteitsraad, de faculteitsreglementen en 

het Reglement Dienstraad. Een overzicht van de zetelverdeling is als bijlage bij dit 

reglement gevoegd. 

2. De leden van het personeel worden voor twee jaar, studenten voor één jaar gekozen. 
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3. Zij treden per geleding gelijktijdig af en zijn herkiesbaar. 

4. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap door: 

a. opzegging per e-mail, gericht aan het Centraal Stembureau; 

b. overgang naar een andere geleding dan die, waarvoor betrokkene tot lid is gekozen; 

c. verlies van het lidmaatschap van de universitaire c.q. facultaire gemeenschap, dan wel 

het verlaten van de universitaire dienst; 

d. het als student beëindigen van de inschrijving voor het lopende studiejaar op grond 

van het bepaalde in artikel 7.42 van de wet. 

e. overlijden. 

5. Het lid, dat ter vervulling van een vacature is gekozen, treedt af op het tijdstip waarop 

degene in wiens plaats hij is gekozen, zou moeten aftreden. 

 

Artikel 5 Kiesrecht 
1. Met inachtneming van artikel 3 van dit reglement hebben allen die in het kiezersregister 

van respectievelijk de universiteitsraad, een faculteitsraad of een dienstraad zijn 

opgenomen, zowel het actief als het passief kiesrecht voor de betreffende raad, met dien 

verstande dat zij die in dienst zijn van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 

onderzoek of een door het College van Bestuur als daarmee vergelijkbaar aangewezen 

organisatie, voor hun verkiesbaarheid schriftelijk toestemming van hun werkgever moeten 

hebben verkregen. 

2. Zij die toetreden tot de universiteit nadat de kiezersregisters zijn vastgesteld doch voordat 

de verkiezing, waarvoor dit register is vastgesteld heeft plaatsgevonden, zijn voor die 

verkiezing uitgesloten van de uitoefening van zowel het actief als het passief kiesrecht. 

3. Zij die de universiteit verlaten nadat het kiezersregister is vastgesteld verliezen daardoor 

zowel het actief als het passief kiesrecht. 

4. Een personeelslid dat een aanstelling heeft bij meer dan één faculteit en/of dienst, is 

kiesgerechtigd voor alle desbetreffende raden. 

5. Een student die voor meer dan één opleiding behorend tot meer dan één faculteit is 

ingeschreven, is kiesgerechtigd voor alle desbetreffende raden. 

6. Een student-assistent wordt enkel ingedeeld in de geleding van de studenten voor die 

faculteit(en) waar deze als student bij een opleiding staat ingeschreven. 

 

 

HOOFDSTUK 3 KIEZERSREGISTERS 

 

Artikel 6 Vaststelling kiezersregister 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 stelt het Centraal Stembureau voor elke 

geleding van de universiteitsraad en de faculteitsraden alsmede voor de dienstraden, het 

kiezersregister tijdig vast. 

2. Van elke kiezer worden in het kiezersregister vermeld de achternaam, de voorletters, en 

het nummer waaronder de kiezer in de universitaire administratie geregistreerd is. 

3. Ten behoeve van het vaststellen van de kiezersregisters verstrekt het College van Bestuur 

aan het Centraal Stembureau de noodzakelijke gegevens. 

4. Alle mutaties, welke wijziging van het kiezersregister tot gevolg hebben, worden door het 

College van Bestuur onmiddellijk na het bekend worden daarvan aan het Centraal 

Stembureau medegedeeld. 

Het Centraal Stembureau draagt er zorg voor dat deze mutaties worden verwerkt indien 

dit geen direct gevolg heeft voor het kunnen uitoefenen van het kiesrecht. 
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Artikel 7 inzage kiezersregister 
Terstond na vaststelling van de kiesregisters zorgt het Centraal Stembureau ervoor dat een 

kiezer inzage kan krijgen in de eigen gegevens.  

 

Artikel 8 Verzoek om verbetering 
1. Iedere kiezer van de universitaire gemeenschap die van mening is dat hij ten onrechte niet, 

niet correct of ten onrechte wel in het kiesregister is opgenomen, kan gedurende de eerste 

vijf werkdagen na de in artikel 7 bedoelde inzage van het kiezersregisters het Centraal 

Stembureau gemotiveerd verzoeken verbetering aan te brengen.  

2. Het Centraal Stembureau kan uiterlijk tot tien dagen voor de dag waarop de verkiezing 

plaats zal vinden ambtshalve de kiezersregisters verbeteren. 

3. Onder een ambtshalve verbetering als bedoeld in het voorgaande lid wordt verstaan een 

wijziging van een kiezersregister door opneming, schrapping of overbrenging van (een) 

perso(o)n(en) naar een andere geleding of naar een andere facultaire gemeenschap of 

universitaire dienst, welke wijziging op eigen initiatief door of vanwege het Centraal 

Stembureau wordt uitgevoerd en welke handeling van directe invloed kan zijn op het 

uitoefenen van het kiesrecht. 

 

Artikel 9  Mededeling verzoek om verbetering 

Indien ten gevolge van een ambtshalve verbetering van het kiezersregister een persoon daaruit 

moet worden geschrapt, anders dan wegens de reden bedoeld in artikel 6, vierde lid, wordt 

betrokkene hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Artikel 10 Tegenspraak 
1. De betrokkene is bevoegd tot tegenspraak van een ambtshalve verbetering. 

2. De tegenspraak kan gedurende vijf werkdagen tot een door het Centraal Stembureau te 

bepalen en vooraf bekend te maken tijdstip per e-mail worden ingediend bij het Centraal 

Stembureau. 

 

Artikel 11 Beslissing Centraal Stembureau 
Het Centraal Stembureau beslist op het verzoek om verbetering, dan wel op de tegenspraak 

van de ambtshalve verbetering bij een met redenen omkleed besluit uiterlijk op de derde 

werkdag na afloop van de in artikel 10, derde lid bedoelde termijn en doet daarvan 

mededeling aan de betrokkene en wijzigt zo nodig het kiezersregister. 

 

 

HOOFDSTUK 4 KANDIDAATSTELLING 

 

Artikel 12 Kandidaatstelling 
1. De kandidaatstelling vindt plaats op één of meer door het Centraal Stembureau vast te 

stellen werkdagen. 

2. Ten minste tien werkdagen tevoren brengt het Centraal Stembureau de dag(en) en tijd van 

de kandidaatstelling ter openbare kennis. 

3. De kandidaatstelling inclusief de verklaring van bewilliging geschiedt op 

kandidatenlijsten die via het digitale systeem worden ingediend.  

 

Artikel 13 Eisen kandidatenlijsten 

1. Een kandidatenlijst bevat ten hoogste zestig namen van kandidaten. 

2. Een kiezer mag voor de universiteitsraad of een faculteitsraad slechts binnen één geleding 

kandidaat gesteld worden. 
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3. Een kandidaat dient te behoren tot de geleding waarvoor de kandidatenlijst is ingeleverd. 

4. Een kiezer mag binnen een geleding van de universiteitsraad of een faculteitsraad alsmede 

bij een dienstraad slechts op één lijst kandidaat gesteld worden. 

5. De verkiesbaarheid van een kandidaat in een geleding blijkt uit het voorkomen van de 

kandidaat in het desbetreffende kiezersregister. 

 

Artikel 14 Aanduiding kandidatenlijsten 

1. Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met de achternaam, de voorletter(s,) of 

voornaam, alsmede het nummer waaronder de kiezer in de universitaire administratie 

geregistreerd is. 

2. De kandidatenlijst bevat de aanduiding van de partij waartoe de kandidaten, voorkomende 

op de lijst, zich hebben verbonden. 

3. De aanduiding van een partij mag niet meer dan dertig letters bevatten. Tevens mag de 

aanduiding van de partij niet zodanig zijn dat verwarring kan ontstaan met eerder 

gevoerde of ingediende partijaanduidingen. Het Centraal Stembureau kan bovendien de 

aanduiding of afkorting weigeren in het geval deze in strijd is met de openbare orde. 

Hoofdstuk G van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing. 

4. De kandidatenlijst voor de universiteitsraad en een faculteitsraad vermeldt tevens de 

geleding waartoe de op die lijst voorkomende kandidaten behoren. 

5. De namen van de kandidaten worden op de lijsten geplaatst in de volgorde waarin deze 

zijn aangeleverd.  

 

Artikel 15 Kandidatuur 

1. Na het indienen van de kandidatenlijst kan de kandidaat de bevestiging van zijn/haar 

kandidatuur niet meer intrekken.  

2. Voor personen in dienst van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek 

of daarmee vergelijkbare organisaties dient bij de kandidatenlijst te worden overlegd de 

toestemming van de werkgever bedoeld in artikel 5, lid 1 van dit reglement. 

 

Artikel 16 Gemachtigde tot verbinden van lijsten  
De kandidaten kunnen bij het indienen van de kandidatenlijst de indiener aanwijzen tot 

gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van de lijst met een andere lijst.  

 

Artikel 17 Lijstenverbinding 

1. Op de dag der kandidaatstelling kunnen de gemachtigde indieners in eenzelfde geleding 

ingediende kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie verbinden door een daartoe 

gemeenschappelijke verklaring bij het Centraal Stembureau per e-mail in te leveren. 

2. Een lijst kan slechts deel uitmaken van één lijstencombinatie. 

3. Heeft een gemachtigde meer dan één verklaring als bedoeld in het eerste lid betreffende 

dezelfde lijst ondertekend, dan is de ondertekening onder alle verklaringen ongeldig. 

 

Artikel 18 Onderzoek kandidatenlijsten 
Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de kandidaatstelling houdt het Centraal 

Stembureau een zitting tot het onderzoek van de kandidatenlijsten. 
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HOOFDSTUK 5 VERZUIMEN 

 

Artikel 19 Verzuimen 

1. Indien bij het in artikel 18 bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van één of meer van 

de in het tweede lid genoemde verzuimen, stelt het Centraal Stembureau de indiener 

daarvan onverwijld na de dag waarop de in dat artikel bedoelde zitting werd gehouden per 

e-mail op de hoogte. 

2. De in het eerste lid bedoelde kennisgeving wordt uitgebracht in het geval dat: 

a. de naam of aanduiding van de partij meer dan dertig letters bevat en/of de naam of 

aanduiding van de partij zodanig is dat verwarring ontstaat met eerder gevoerde of 

ingediende partijaanduidingen of in strijd is met de openbare orde (artikel 14, derde 

lid); 

b. van een kandidaat de toestemming van de werkgever bedoeld in artikel 15, tweede lid 

ontbreekt. 

 

Artikel 20 Kennisgeving verzuimen 
1. Het Centraal Stembureau deelt aan de indiener bij de kennisgeving bedoeld in artikel 19, 

eerste lid mede, dat hij gedurende vijf werkdagen na het tijdstip van de kennisgeving in de 

gelegenheid wordt gesteld tot het herstellen van de daarin omschreven verzuimen.  

2. Indien in het geval van artikel 19, tweede lid sub a, het verzuim niet wordt hersteld, 

beperkt het Centraal Stembureau de naam of de aanduiding tot de eerste dertig letters 

ingeval de partijnaam meer dan 30 letters bevat, of, in het geval de partijaanduiding of 

afkorting niet wordt hersteld, wordt als aanduiding van die lijst de naam van de eerste op 

die lijst voorkomende kandidaat genomen.  

3. Bij verhindering of ontstentenis van de indiener treedt in diens plaats één der kandidaten 

van de lijst in de volgorde, waarin zij op de kandidatenlijst staan. 

  

Artikel 21 Beslissing Centraal Stembureau 
1. Het Centraal Stembureau beslist onmiddellijk na het aflopen van de in artikel 20, eerste 

lid bedoelde termijn voor het herstellen of doen herstellen van verzuimen in openbare 

zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. 

2. Dag, plaats en uur van de in het eerste lid bedoelde zitting worden ten minste vijf 

werkdagen tevoren door het Centraal Stembureau ter openbare kennis gebracht. 

3. Tijdens de in het eerste lid bedoelde zitting beslist het Centraal Stembureau eveneens over 

de geldigheid van de verklaringen waarbij lijsten tot een lijstencombinatie zijn verbonden. 

4. Het Centraal Stembureau stuurt onverwijld na zijn in het eerste en derde lid bedoelde 

beslissingen een e-mail dienaangaande naar de indiener.  

5. Het Centraal Stembureau maakt onverwijld na zijn in het eerste en derde lid bedoelde 

beslissingen bekend, dat de kandidatenlijsten gedurende de vijf dagen ter inzage worden 

gelegd op de door hem vooraf bekendgemaakte inzageplaats. 

 

Artikel 22 Ongeldigverklaring kandidatenlijsten  
Ongeldig is de kandidatenlijst die op de dag(en) van de kandidaatstelling niet voor het sluiten 

van de dag(en) der kandidaatstelling is ingediend (artikel 12, eerste lid) of niet is ingediend in 

de verzuimtermijn (artikel 20, eerste lid). 

 

Artikel 23 Bekendmaking 
Onmiddellijk nadat de kandidatenlijsten zijn vastgesteld, publiceert het Centraal Stembureau - 

voor elke geleding afzonderlijk - de lijsten op de RUG website. 
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HOOFDSTUK 6 WIJZE VAN STEMMEN 

 

Artikel 24 Stemming 
1. De stemming geschiedt digitaal.  

2. Het Centraal Stembureau stelt voor het stemmen de verkiezingstermijn vast en maakt dit 

op de RUG website van tevoren bekend.  

 

Artikel 25 Geen stemming  
Indien voor een geleding van de universiteitsraad cq. een faculteitsraad dan wel voor een 

dienstraad slechts één kandidatenlijst is ingeleverd en het aantal gestelde kandidaten het 

aantal te vervullen plaatsen niet te boven gaat, wordt voor de betreffende geleding van de 

universiteitsraad of faculteitsraad dan wel dienstraad geen stemming gehouden. 

 

Artikel 26 Oproeping per e-mail  
1. Het Centraal Stembureau stuurt voorafgaand aan de verkiezingen aan alle 

kiesgerechtigden twee e-mails. De eerste e-mail betreft de kennisgeving over de 

verkiezingen en de tweede, welke op de eerste dag bedoeld in artikel 24, tweede lid wordt 

verstuurd, bevat een uitnodiging, houdende een oproeping voor de stemming via de 

daarvoor ter beschikking gestelde stemapplicatie. 

2. Op deze uitnodiging wordt in ieder geval vermeld: 

a. de raad waarvoor de verkiezing plaatsvindt; 

b. het aantal leden van de raad, waarvoor de verkiezing plaatsvindt; 

c. de naam, de voornamen of voorletters van de kiezer; 

d. de geleding en het nummer, waaronder de kiezer in het kiezersregister voorkomt; 

e. de wijze waarop en gedurende welke dagen het stemmen kan geschieden. 

3. Bij de uitnodiging ontvangt de kiezer een toelichting op de stemprocedure voor het 

uitbrengen van de elektronische stem. 

4. Het Centraal Stembureau stuurt tijdens de verkiezingsperiode nog één herinneringsemail 

aan alle kiesgerechtigden.  

 

Artikel 27 De stemapplicatie 
De stemapplicatie vermeld: 

a. de geleding; 

b. de kandidatenlijsten, zulks op dezelfde wijze als is geschied op de desbetreffende 

bekendmaking; 

c. indien ingevolge het bepaalde in artikel 17, eerste lid lijsten tot een lijstencombinatie 

zijn verbonden, onder de naam van elk der verbonden lijsten, de naam van de lijst(en) 

waarmee die lijst is verbonden; 

d. stemvakjes vóór de namen van de kandidaten; 

 

Artikel 28 Uitbrengen stem 
1. Tijdens de door het Centraal Stembureau vastgestelde verkiezingsperiode, eindigend op 

de laatste werkdag als bedoeld in artikel 24, tweede lid, wordt de kiezer in de gelegenheid 

gesteld om zijn stem uit te brengen via de daarvoor ingerichte stemapplicatie. 

2. De kiezer verkrijgt via de stemapplicatie toegang tot het elektronische stembiljet. De 

kiezer kan zijn stem uitbrengen door het aankruisen van het stemvakje en de verzending 

daarvan via de stemapplicatie. 

3. De kandidatenlijsten worden elektronisch zichtbaar gemaakt. De naam van de kandidaat 

kan vergezeld zijn van een verwijzing naar extra informatie betreffende de kandidaat en 

zijn lijst. 
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4. De door de universiteit voor het gebruik van de internetsite verstrekte gebruikersnaam 

(student-/personeelsnummer) geldt in combinatie met een persoonlijk door de kiezer 

gekozen wachtwoord als legitimatiebewijs. 

5. De kiezer geeft in de stemapplicatie de naam van de kandidaat van zijn of haar voorkeur 

aan door deze te selecteren of brengt een blanco-stem uit. 

Voordat er definitief wordt gestemd, wordt de door de kiezer geselecteerde kandidaat nog 

eens op het scherm van de internetsite weergegeven. De kiezer kan daarna definitief 

stemmen of de geselecteerde kandidaat annuleren. 

6. In de stemapplicatie wordt vastgelegd dat de kiezer een stem heeft uitgebracht. De kiezer 

kan vervolgens zien op welke kandidaat hij heeft gestemd. 

 

Artikel 29 Ongeldig verklaren stemming 
1. Indien zich onregelmatigheden bij een stemming hebben voorgedaan en het Centraal 

Stembureau van mening is dat deze onregelmatigheden van invloed kunnen zijn op de 

vaststelling van de uitslag van de verkiezing, kan het Centraal Stembureau besluiten de 

stemming in de desbetreffende geleding ongeldig te verklaren. 

2. Indien het Centraal Stembureau de stemming in een geleding ongeldig verklaart, schrijft 

het voor die geleding zo spoedig mogelijk een nieuwe stemming uit. 

3. Het Centraal Stembureau doet onverwijld een afschrift van het in het eerste lid bedoelde 

besluit ter inzage leggen op de vooraf door hem bekendgemaakte inzageplaats. 

4. Ingeval de stemapplicatie niet beschikbaar is tijdens de verkiezingstermijn kan het 

Centraal Stembureau terstond besluiten de verkiezingstermijn te verruimen. Het Centraal 

Stembureau zal alle kiezers hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen. 

 

 

HOOFDSTUK 7 VASTSTELLING UITSLAG 

 

Artikel 30 Uitslag 

Na het einde van de stemming gaat het Centraal Stembureau direct over tot het bepalen van de 

uitslag. Op een of meer door het Centraal Stembureau nader te bepalen (en vooraf bekend te 

maken) dagen wordt de uitslag van de verkiezingen in een openbare zitting vastgesteld. 

 

Artikel 31 Bepaling aantal stemmen 

1. Voor elke geleding wordt het totale aantal stemmen vastgesteld. 

2. Vervolgens wordt het opkomstpercentage voor elke geleding berekend. 

3. De in het vorige lid bedoelde opkomstpercentages worden bepaald door het totale aantal 

stemmen van elke geleding te delen door het aantal kiesgerechtigden volgens het 

kiezersregister van de betreffende geleding en de daaruit resulterende quotiënten met 100 

te vermenigvuldigen. 

 

Artikel 32 Vergelijking zetels met kandidaten 

1. Indien in een geleding het aantal kandidaten kleiner is dan het aantal beschikbare zetels 

blijft elke aldus ontstane vacature onvervuld tot een eerstvolgende periodieke verkiezing. 

2. Is in enige geleding één kandidatenlijst ingeleverd en is het aantal kandidaten niet groter 

dan het aantal beschikbare zetels dan worden zij voor gekozen verklaard. 

3. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare zetels, wordt de uitslag 

van de stemming in elke geleding als volgt bepaald: 

a. van elke lijst wordt vastgesteld: 

1.  het aantal stemmen dat op iedere kandidaat is uitgebracht; 
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2. de som van de aantallen stemmen bedoeld onder 1.; deze som wordt stemcijfer               

genoemd; 

b. het Centraal Stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle lijsten van de 

betreffende geleding door het aantal in die geleding te bezetten zetels; het aldus 

verkregen quotiënt wordt geledingskiesdeler genoemd; 

c. even zovele malen als de geledingskiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst 

wordt aan die lijst één van de te bezetten zetels toegekend, mits het stemcijfer ten 

minste één bedraagt; 

d. van de (overblijvende) zetels wordt achtereenvolgens telkens één toegewezen aan     

die lijst die bij toekenning van de zetel of zetels het grootste gemiddelde aantal 

stemmen per zetel zou aanwijzen; 

e. indien de onder d. bedoelde gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot. 

4. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 17, eerste lid lijsten tot een lijstencombinatie zijn 

verbonden, wordt voor het bepalen van het aantal daaraan toe te kennen zetels die 

lijstencombinatie beschouwd als één lijst, met een stemcijfer gelijk aan de som van de 

stemcijfers van de lijsten, waaruit de lijstencombinatie bestaat. 

5. Indien door toepassing van de vorige leden aan een lijst één of meer zetels worden 

toegekend boven het aantal kandidaten op die lijst vermeld blijft die zetel of blijven die 

zetels onbezet tot een eerstvolgende periodieke verkiezing. 

 

Artikel 33 Verdeling van aan lijstencombinatie toegekende zetels over afzonderlijke 

lijsten 

De verdeling van de aan een lijstencombinatie toegekende zetels over de lijsten, welke zijn 

gecombineerd, geschiedt als volgt: 

a. het Centraal Stembureau deelt het stemcijfer van de lijstencombinatie door het aantal 

zetels aan de lijstencombinatie toegekend; het aldus verkregen quotiënt wordt combinatie-

kiesdeler genoemd; 

b. even zovele malen als de combinatiekiesdeler is begrepen in het stemcijfer van ieder van 

de lijsten, waaruit de combinatie bestaat, wordt aan die lijst één van de door de combinatie 

te bezetten zetels toegekend; 

c. van de (overblijvende) zetels wordt achtereenvolgens telkens één toegewezen aan die lijst, 

die bij toekenning van de zetel of zetels het grootste gemiddelde aan stemmen per zetel 

zou aanwijzen; 

d.   indien de onder c. bedoelde gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot. 

 

Artikel 34 Overgang van zetels naar andere verbonden lijsten 

1. Indien door toepassing van het vorige artikel aan een lijst één of meer zetels worden 

toegekend boven het aantal kandidaten op die lijst vermeld, gaat die zetel of gaan die 

zetels over op één of meer van de verbonden lijsten. 

2. Voor het overgaan van een zetel komt een lijst slechts in aanmerking, wanneer daarop nog 

tenminste één kandidaat voor die zetel beschikbaar is. 

3. De zetel of zetels gaan, indien er slechts één in aanmerking komende verbonden lijst is, 

daarop over. 

4. Is er meer dan één in aanmerking komende verbonden lijst, dan geschiedt de overgang als 

volgt: 

a. is de toekenning van de zetels beëindigd door toepassing van artikel 33 sub c. dan gaat 

achtereenvolgens één zetel over op de lijst, die bij toekenning van die zetel het 

grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel zou aanwijzen; 

b. heeft toepassing van artikel 33, sub d. plaatsgevonden, dan gaat achtereenvolgens één 

plaats over door voortgezette toepassing daarvan; 
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c. indien de onder a. en b. bedoelde gemiddelden gelijk zijn beslist het lot. 

 

Artikel 35 Lijstkiesdeler 
1. Voor de bezetting van de aan iedere lijst van een geleding toegekende zetels, deelt het  

Centraal Stembureau het stemcijfer van de lijst door het aantal aan de lijst toegekende 

zetels. 

2.   Het aldus verkregen quotiënt wordt lijstkiesdeler genoemd. 

 

Artikel 36 Bepaling gekozenverklaring 
1. Ter bezetting van de aan iedere lijst toegekende zetels zijn gekozen die kandidaten van de 

lijst, die het aantal stemmen hebben verkregen ten minste gelijk aan de lijstkiesdeler. 

2. Indien op de in het eerste lid omschreven wijze niet alle zetels aan een lijst toegewezen, 

zijn bezet, geschiedt de toewijzing van de nog resterende zetels als volgt: 

a. gekozen is de kandidaat voor zover deze een aantal stemmen heeft behaald gelijk aan 

of groter dan de helft van de lijstkiesdeler en wel in de volgorde van het door ieder 

van hen verkregen aantal stemmen; 

b. indien na toepassing van de onder a. genoemde regel nog niet alle aan de lijst 

toegewezen zetels zijn bezet, worden de overige kandidaten verkozen verklaard in de 

volgorde van de lijst. 

 

Artikel 37 Kandidaten met een gelijk aantal stemmen 

Indien bij toepassing van artikel 36 blijkt dat kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben 

verkregen, beslist de volgorde van de lijst. 

 

Artikel 38 Rangschikking kandidaten 

1. Het Centraal Stembureau rangschikt ten aanzien van iedere lijst de daarop voorkomende 

kandidaten in de volgorde zoals aangegeven in de artikelen 36 en 37. 

2. Vervolgens worden de kandidaten welke niet het aantal stemmen vereist om gekozen te 

zijn, hebben verkregen, zodanig gerangschikt dat eerst komen - in de volgorde van het 

door ieder van hen verkregen aantal stemmen - de kandidaten die een aantal stemmen 

verkregen gelijk aan of groter dan de helft van de lijstkiesdeler en daarna de overigen in 

de volgorde van de lijst. 

3. De rangschikking, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt door het Centraal Stembu-

reau zo spoedig mogelijk na de bepaling van de uitslag neergelegd in een proces-verbaal 

dat door alle leden en de secretaris van het Centraal Stembureau wordt ondertekend. 

4. Het Centraal Stembureau doet uiterlijk op de eerste werkdag na de ondertekening van het 

in het derde lid bedoelde proces-verbaal dit toekomen aan het College van Bestuur en 

voorts wordt een afschrift per e-mail verstuurd voor zover het de verkiezing van de leden 

van de universiteitsraad betreft aan de voorzitter van de universiteitsraad, voor zover het 

de verkiezing van de faculteitsraad betreft aan het bestuur van de betrokken faculteit en 

voor zover het de leden van de dienstraad betreft aan het diensthoofd van de universitaire 

dienst. 

6.   De verkiezingsuitslag wordt zo spoedig mogelijk op de website van de RUG geplaatst. 

 

Artikel 39 Mededeling gekozenverklaring/geloofsbrief 
1. Het Centraal Stembureau doet, nadat de in artikel 2, vijfde lid genoemde termijn is 

verstreken, per e-mail mededeling aan iedere kandidaat die gekozen is. 

2. Wordt gebruik gemaakt van de in artikel 2, vijfde lid voorziene mogelijkheid bezwaar aan 

te tekenen bij het College van Bestuur, dan wordt de mededeling voor zover deze de 
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daarbij betrokkenen aangaat uitgesteld, totdat het College van Bestuur op het bezwaar 

heeft beslist. 

3. Indien de beslissing van het College van Bestuur op het bezwaar tot een wijziging van de 

verkiezingsuitslag leidt, licht het Centraal Stembureau de direct betrokkenen zo spoedig 

mogelijk na ontvangst van die uitspraak hierover per e-mail in. 

4. Aan de kandidaten van wie na de beslissing van het College van Bestuur is komen vast te 

staan dat zij gekozen zijn, wordt daarvan per e-mail mededeling gedaan. 

5. De in het eerste en het vierde lid bedoelde mededeling van het Centraal Stembureau aan 

de gekozen kandidaat strekt deze tot geloofsbrief. 

6. Afschrift van deze e-mail wordt voor zover het de leden van de universiteitsraad betreft 

gezonden aan de voorzitter van deze raad, voor zover het de leden van de faculteitsraad 

betreft aan het bestuur van de betreffende faculteit en voor zover het de leden van de 

dienstraad betreft aan het diensthoofd van de universitaire dienst. 

 

 

HOOFDSTUK 8 VERVULLING VACATURES 

 

Artikel 40 Vacature 

1. Een vacature wordt door de gekozen verklaarde kandidaat per e-mail gemeld aan het 

Centraal Stembureau. 

2. Het Centraal Stembureau voorziet in het geval een kandidaat zijn verkiezing niet 

aanvaardt, dan wel in de gevallen van een op grond van artikel 4, vierde lid, sub a. tot en 

met e., in de ontstane vacature door gekozen te verklaren de alsdan op de volgens artikel 

38 gerangschikte lijst in volgorde hoogstgeplaatste, niet zitting hebbende kandidaat, te 

benoemen. 

Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten, degene: 

a.  wiens vacature wordt vervuld; 

b. die is overgegaan naar een andere geleding dan die, waarvoor betrokkene kandidaat is 

gesteld; 

c. die het lidmaatschap van de universitaire, respectievelijk de facultaire gemeenschap 

heeft verloren, dan wel de universitaire dienst heeft verlaten; 

d.  die niet bereid is op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden; 

e. die als student zijn inschrijving heeft beëindigd op grond van het daaromtrent bepaalde 

in de wet en de Uitvoeringsregeling Rijksuniversiteit Groningen; 

f. die is overleden.  

3. Indien in een vacature niet kan worden voorzien binnen dezelfde kandidatenlijst wegens 

het ontbreken van een voldoende aantal kandidaten, dan blijft de aldus ontstane vacature 

onbezet tot een eerstvolgende periodieke verkiezing, tenzij het aantal vacatures binnen de 

geleding meer dan de helft van het aantal zetels betreft. In dat geval kan het Centraal 

Stembureau door de voorzitter van de betreffende raad worden verzocht tussentijdse 

verkiezingen te organiseren voor die geleding van de betreffende raad. 

 

Artikel 41 Vacature op een verbonden lijst 

1. Indien na toepassing van het bepaalde in artikel 40, tweede lid niet kan worden voorzien 

in een vacature binnen dezelfde kandidatenlijst en deze lijst met één andere lijst tot een 

combinatie is verbonden, wordt de op deze andere lijst, op de volgens artikel 38 gerang-

schikte alsdan hoogstgeplaatste niet zitting hebbende kandidaat, verkozen verklaard. 

2. Is de lijst verbonden met meer dan één andere lijst, dan wordt door toepassing van artikel  

34, vierde lid beslist aan welke van de verbonden lijsten de zetel zal worden toegekend. 
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De kandidaat van deze lijst, die naar de volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 38 

voor benoeming in aanmerking komt, wordt benoemd verklaard. 

Kan op deze wijze niet in de vacature worden voorzien, dan wordt de zetel aan een andere 

verbonden lijst toegekend door verdere toepassing van het in dit lid bepaalde, en zo 

vervolgens. 

 

Artikel 42 Mededeling gekozenverklaring 

1. Het Centraal Stembureau doet, nadat de in artikel 2, vijfde lid genoemde termijn voor 

bezwaar is verstreken, per e-mail de aangewezene mededeling van zijn verkiezing. 

2. Wordt gebruik gemaakt van de in artikel 2, vijfde lid voorziene mogelijkheid om bezwaar 

aan te tekenen bij het College van Bestuur, dan wordt de mededeling uitgesteld totdat het 

College van Bestuur op het bezwaar heeft besloten. 

3. Indien de beslissing van het College van Bestuur tot een wijziging van de uitslag van de 

vacaturevervulling leidt, licht het Centraal Stembureau de direct betrokkenen zo spoedig 

mogelijk na ontvangst van die uitspraak hierover in. 

4. De in het eerste lid bedoelde mededeling of in het geval bedoeld in het derde lid, de 

mededeling welke is gericht tot de in dat geval gekozen verklaarde kandidaat, geschiedt 

per e-mail en strekt de betrokkene tot geloofsbrief. 

Het bepaalde in artikel 39, zesde lid is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 43 Tijdelijke vervanging 

1.   Een lid van de universiteitsraad, de faculteitsraad en/of dienstraad kan tijdelijk worden 

vervangen wegens ziekte, zwangerschap en onvoorziene omstandigheden of tijdelijke 

werkzaamheden/studie-activiteiten buiten de universiteit. 

2. Een verzoek tot tijdelijke vervanging wordt bij het Centraal Stembureau ingediend door 

de voorzitter van de universiteitsraad, faculteitsraad of dienstraad.  

3. Het Centraal Stembureau beslist binnen twee weken op het verzoek en bepaalt de duur 

van de vervanging, waarbij een minimumduur geldt van drie maanden. 

4. Het bepalen van de kandidaat-volgorde gedurende de periode van vervanging verloopt op 

overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 40 van het Kiesreglement. 

5. Na afloop van de vervangingstermijn vervalt het tijdelijke lidmaatschap van de vervangen 

en herleeft het lidmaatschap van het vervangen lid tot het einde van de geldende 

zittingstermijn. 

 

 

HOOFDSTUK 9 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 

Artikel 44 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Centraal Stembureau met 

inachtneming van het bepaalde in de wet, waarbij zoveel mogelijk de voorschriften van de 

Kieswet Stb. 1989, nr. 423 worden gevolgd. 

 

Artikel 45 Citeertitel, inwerkingtreding 

Dit reglement kan worden aangehaald als "Kiesreglement van de Rijksuniversiteit Groningen" 

en treedt in werking één dag na vaststelling door het College van Bestuur. 

 

Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 februari 2019, na instemming van de  

Universiteitsraad op 31 januari 2019. 
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Bijlage bij het Kiesreglement van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 Universiteitsraad Aantal zetels: 

  Personeel          Studenten 

      12             12 

 

 

Faculteit Aantal zetels: 

 Personeel Studenten 

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap       5      5 

Rechtsgeleerdheid       9       9 

O&O-raad UMCG       0      7 

Wiskunde en Natuurwetenschappen       9       9 

Letteren       9       9 

Economie en Bedrijfskunde       9      9 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen       9       9 

Wijsbegeerte       5      5 

Ruimtelijke Wetenschappen       5      5 

University College Groningen       3      3 

University Campus Fryslân       3      3 

 

Dienstraden  Aantal zetels 

 Bureau van de Universiteit       7 

 Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen       7 

 Facilitair Bedrijf       7 

 CIT       7 

 KVI-CART       5 

 
 

  

   

 


