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KI ESREGLEM ENT U N IVERSITEITSRAAD

Artikel 1- Begripsbepalingen
ln dit reglement wordt verstaan onder:

a. Wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. Personeel: het onderwijsondersteunend personeel, de wetenschappelijke medewerkers

(inclusief promovendi in dienst van TUA) docenten en hoogleraren in dienst van de
universiteit, zulks ongeacht de omvang van de dienstbetrekking;

c. Student: hij/zij die zijn/haar eerste inschrijving aan de universiteit (TUA) heeft en bij DUO is
ingeschreven;

d. Verkiezingsperiode: de jaarlijks, door het stembureau vastgestelde, periode waarbinnen de
uitslag van de verkiezing bekend moet zijn.

e. Lid: hij/zij die deel uitmaakt van de Universiteitsraadl
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet of het reglement daaraan geeft.

Artikel 2 Samenstelling
L Het stembureau kent drie leden, onder wie de voorzitter.
2. De leden worden benoemd door het college van bestuur voor een daarbij te bepalen termijn, in

de regel de zittingsperiode, van één óf twee jaar, van de te verkiezen raad.
3. Eén lid wordt benoemd uit de studenten van de universiteit.
4. lndien een lid van het stembureau kandidaatgesteld wordt, hoeft deze zich niet terug te trekken

als lid van het stembureau, maar wordt een vervanger gevraagd uit eigen district bij het tellen
van de stemmen.

5. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen mogen leden van de universiteitsraad
geen zitting nemen in het stembureau.

Artikel 3 Taak
1. Het stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezing.
2. Het stembureau kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van bestuur

inzake de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezing van de leden van de universiteitsraad

Artikel 4 Ondersteuning
t. Het stembureau wordt in de uitvoering van zijn taak bijgestaan door het secretariaat van de

universiteit.
2. Het secretariaat van de universiteit wordt in dit kader in het bijzonder belast met het

vervaardigen van de stembiljetten en met de administratieve werkzaamheden ten behoeve van
de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Artikel 5 Districten
Voor de verkiezing worden de volgende kiesdistricten ingesteld:

a. het district onderwijs en onderzoek; (waaronder valt: hoogleraren, docenten en
wetenscha ppelijke medewerkers)

b. het district onderwijsondersteunend personeel;
c. het district bachelor-studenten;
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d. het district master-studenten

Artikel 6 Zetels
De onderscheiden kiesdistricten, genoemd in artikel 5, omvatten het volgende aantal zetels:

a. voor het district onderwijs en onderzoek zijn twee zetels bestemd, waarvan één zetel voor
een hoogleraar en één zetel voor een universitair docent.

b. voor het district onderwijsondersteunend personeel is één zetel bestemd.

c. voor het district bachelor-studenten zijn twee zetels bestemd.

d. Voor het district master-studenten is één zetel bestemd.

Artikel 7 Kiesrecht
t. leder lid van het personeel en iedere student (met 1" inschrijving) heeft het actief en het passief

kiesrecht in het district waartoe de persoon in kwestie behoort.
2. Leden van het college van bestuur, de opleidingscommissie, en de examencommissie hebben

geen passief kiesrecht.
3. Contractanten en tweede inschrijvers hebben geen passief en actief kiesrecht en kunnen ook

geen kandidaten voord ragen.

4. Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt bij het personeel in geval van

meerdere tewerkstellingen aan de TUA uitsluitend die met de grootste arbeidsomvang in

aanmerking genomen. Bij gelijke omvang wordt de keuze van het personeelslid gevolgd.

5. Het passief kiesrecht geldt uitsluitend voor personeelsleden en studenten van wie te verwachten

is dat zij na de ingangsdatum van de zittingsperiode nog minstens één jaar in dienst van de

universiteit zijn, ofwel nog studeren aan de universiteit.

Artikel B Kandidaatstelling
L Het stembureau roept personeelsleden en studenten met Lu inschrijving op namen van

kandidaten in te dienen voor de verkiezingen van de universiteitsraad (en deelt hiervoor

eventueel voordracht formulieren uit). Deze oproep wordt gedaan vóór 1 april van het jaar

waarin de verkiezing plaatsvindt.

2. Het stembureau geeft duidelijk aan op het stembiljet binnen het district Onderwijs en Onderzoek

óf er kandidaatstelling voor een hoogleraar en/of een universitair docent wordt gedaan (zie art.

6a)

3. Kandidaten kunnen individueel of gezamenlijk ingediend worden binnen het eigen district bij het

stembureau. De voordracht geschiedt schriftelijk en wordt door de indiener(s) ondertekend. Bij

gezamenlijke indiening geldt elke handtekening als een voordracht.
4. Om kandidaat gesteld te kunnen worden voor de verkiezing, dient elke kandidaat minimaal drie

voordrachten te hebben verzameld. Wil men zichzelf kandidaat stellen, dan dient deze

kandidatuur door ten minste twee (extra) voordrachten te worden ondersteund.
5. Op de voordracht dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

- de voor- en achternaam van de kandidaaU

- het district waarin hij kiesgerechtigd is;

- naam en handtekening van de indiener(s).

6. Het stembureau verifieert of de kandidaten verkiesbaar zijn (aan de hand van artikel 7).

Artikel 9 Termijn kandidaatstelling
1. De data van de kandidaatstelling worden door het stembureau vastgesteld. De termijn bedraagt

ten minste twee weken.
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2. Ten minste twee weken van tevoren brengt het stembureau de dagen en plaats der
kandidaatstelling ter openbare kennis.

Artikel 10 Bewilliging
L. Bij het stellen van een kandidaat wordt een schriftelijke verklaring overgelegd dat hij bewilligt in

zijn kandidaatstelling. Deze bewilliging kan niet worden ingetrokken.
2. De leden van de UR die aftredend zijn en zich weer herkiesbaar stellen zijn

automatisch kandidaat en doorlopen niet de procedure genoemd in Artikel 8 en de
bewilligingsprocedure genoemd in Art.10 lid 1. lndien er geen tegenkandidaat wordt
aangedragen geldt dat de herkiesbare kandidaat automatisch verkozen is verklaard.

Artikel 11 Publicatie lijsten en indienen bezwaar
L. Het stembureau publiceert de lijsten met kandidaten (per kiesdistrict) zo spoedig mogelijk per e-

mail gedurende tenminste 5 werkdagen.
2. Tijdens de publicatieperiode kan bezwaar worden ingediend (bij het stembureau) tegen de

kandidaatstelling in eigen district.
3. Het stembureau beslist (eventueel in overleg met het college van bestuur) of ingediende

bezwaren gegrond verklaard worden.

Artikel 12 Verkiezing bij enkele kandidaatstelling
t. lndien er niet meer kandidaten dan zetels zijn, worden deze kandidaten door het stembureau

verkozen verklaard. Hiervan wordt mededeling gedaan in de publicatie, bedoeld in artikel 20 van
dit reglement.

Artikel 13 Vorm en tijdstip stemming
L De stemming geschiedt bij schriftelijke of digitale stemming

Artikel 1-4 Toezending stembiljetten
t. Ten minste tien dagen voor het einde van de stemperiode, die bepaald is door het stembureau,

zendt het stembureau aan elke kiezer een stembiljet, waarop zijn vermeld:
- de zetel(s) waarvoor wordt gestemd;
- de kandidaten voor de zetel(s);
- de handtekening van de voorzitter van het stembureau.

Artikel 15 Uitbrengen stem
1. Het uitbrengen van de stem geschiedt door het aankruisen van één kandidaat of meerdere

kandidaten (niet meer dan het aantal vacatures) op het stembiljet, waarna het stembiljet wordt
gezonden naar, dan welafgegeven bij het stembureau, dan welgedeponeerd in de daarvoor
bestemde bus

2. Het stembiljet dat niet binnen de termijn van de stemperiode is ontvangen, wordt ongezien
terzijde gelegd door het stembureau.

Artikel 1-6 Uitslagzitting
L Het stembureau stelt de uitslag van de verkiezing vast in een openbare zitting binnen twee dagen

na afloop van de stemperiode.
2. Het stembureau maakt het tijdstip van deze zitting ten minste een week tevoren bekend.
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3. De telling geschiedt door de leden van het stembureau. Enkele (controlerende) kiesgerechtigden

kunnen eventueel assisteren.

Artikel 17 Vaststelling geldige stemmen
1. Het stembureau stelt de aantallen geldig uitgebrachte stemmen vast per kandidatenlijst en per

kandidaat.
2. Ongeldig zijn de stembiljetten:

- waarop meer dan het aantal toegestane hokjes is ingevuld;
- waarop geen enkel stemvak is ingevuld.

Artikel l-B Toekenning zetels:
1. Het stembureau bepaalt het aantal stemmen dat is uitgebracht op elk van de gestelde

kandidaten.
2. Verkozen wordt verklaard de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Daarna

worden verkozen verklaard de kandidaat op wie op één na de mees'te stemmen zijn uitgebracht,
en zo verder tot het totale aantal voor die categorie beschikbare zetels is toegewezen.

3. lndien twee kandidaten gelijkelijk het hoogste aantal stemmen hebben verworven, beslist het lot
wie het eerst in aanmerking komt voor een zetel.

4. ln geval van een tussentijds vrijvallen van de zetel wordt de eerstvolgende kandidaat op de

kandidatenlijst van de laatst gehouden verkiezingen,aangewezen als opvolger.

Artikel 19 Vaststelling uitslag
Het stembureau stelt het proces-verbaal van de uitslagbepaling van de verkiezing vast, zendt hiervan

een afschrift aan het college van bestuur, publiceert een uittreksel in het mededelingen blad en

verstuurt een email naar personeel en studenten van de TUA. .

Artikel 20 Vervulling vacature: personeel en studenten
ln geval van een tussentijdse vacature waarin niet kan worden voorzien door de toepassing van

artikel 18, vierde lid van dit reglement, en de volgende algemene verkiezing niet naar redelijke
verwachting zal leiden tot een herbezetting binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature,

schrijft het stembureau voor de geleding waarbinnen de vacature is ontstaan een tussentijdse
verkiezing uit voor de opengevallen zetel.

Artikel 21-

ln gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het stembureau

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn
o 1202L

W.J.A. Hanekamp, voorzitter college van bestuur


