Bijlage bij Reglement Studentenraad op instellingsniveau

KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN
DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT
DELFT1

I

Begripsbepalingen

Artikel 1.

1.

Dit reglement verstaat onder:
de wet:
de universiteit:
het college van bestuur:
de decaan:
de studentenraad:
de verkiezingscommissie:

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;
de Technische Universiteit Delft;
het College van Bestuur van de Technische Universiteit
Delft;
de decaan van een der faculteiten van de TU Delft;
de studentenraad op instellingsniveau en de facultaire
studentenraad;
de verkiezingscommissie op instellingsniveau resp. de de
facultaire verkiezingscommissie ;

de verkiezingscommissie op
instellingsniveau:
de commissie bedoeld in Artikel 3, lid 1 van dit reglement;
de facultaire verkiezingscommissie: de commissie bedoeld in Artikel 3, lid 3 van dit reglement;
stembureau:
stembureau bedoeld in Artikel 3, lid 2 dat de
verkiezingscommissie bijstaat bij de uitvoering van de
verkiezingen;
oproepingskaart:
de brief die iedere kiesgerechtigde student ontvangt met de
uitnodiging op de verkiezingsdatum zijn stem uit te brengen;
computer:
de computer die de kiesgerechtigde gebruikt voor het
uitbrengen van zijn stem;
2.

De artikelen 2 en 4 tot en met 16 zijn van toepassing op de verkiezingen voor de studentenraad
op instellingsniveau en de facultaire studentenraden..

II

Zittingsduur studentenraad

Artikel 2.

1.
2.
3.

De zittingstermijn van de studentenraad bedraagt een jaar en vangt aan per 1 september van het
jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden.
De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de leden van de studentenraad:
a. door schriftelijke opzegging gericht aan de voorzitter van de studentenraad;
b. door het als student beëindigen van zijn inschrijving op grond van het bepaalde in artikel 7.42
WHW;

1 Op 25 februari 2009 heeft het College van Bestuur het artikel 7 lid 2 van het Kiesreglement gewijzigd. Dit
wijzigingsvoorstel is verwerkt in de tekst van de regeling.
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4.

c.
door overlijden.
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.

III

Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/
kandidaatstelling

Artikel 3.

1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de studentenraad op instellingsniveau en
op facultair niveau berust bij het college van bestuur.
2. Het college van bestuur draagt de organisatie van de verkiezingen voor de studentenraad op
instellingsniveau op aan een verkiezingscommissie.
Deze commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.Het college van
bestuur voorziet in ondersteuning van deze commissie. Deze verkiezingscommissie kan zich bij
de verkiezingen laten bijstaan door een of meer stembureaus, die elk bestaan uit ten minste 3
in de universiteit werkzame personen of bij de universiteit ingeschreven studenten. Het
lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met dat van de studentenraad op
instellingsniveau.
3. De decaan van iedere faculteit draagt de organisatie van de verkiezingen voor de facultaire
studentenraad op aan een verkiezingscommissie bestaande uit drie leden en drie
plaatsvervangende leden. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met dat van
de studentenraad op facultair niveau.
Artikel 4.

kiesrecht

Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn de studenten die op de eerste dag van de maand, voorafgaand aan
de datum waarop het kiezersregister wordt opgesteld, bij de universiteit staan ingeschreven als
student.
Artikel 5.

1.

2.

Het college van bestuur bepaalt na overleg met de studentenraad op instellingsniveau de datum of
data van de verkiezingen alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
Het college van bestuur doet van een en ander mededeling aan de studentenraad op
instellingsniveau en de facultaire studentenraden, de decanen en de studentenorganisaties en
maakt dit bekend in Delta, het publicatieblad van de universiteit.
Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen
ten minste 12 weken.
De verkiezing van de leden van de studentenraad vindt plaats in het tweede kwartaal van het
kalenderjaar, tenzij het college van bestuur in bijzondere gevallen, en na overleg met de
studentenraad, anders beslist.

Artikel 6.

1.

2.

kiezersregister

Uiterlijk 7 weken voor de verkiezingsdatum stelt het college van bestuur een lijst op van de bij de
universiteit ingeschreven studenten die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd zijn respectievelijk
verkiesbaar zijn, en maakt deze lijst in de universiteit bekend.
Van elke kiezer worden in het kiezersregister vermeld de naam, de voorletters, het studienummer,
de opleiding(en), alsmede de woonplaats en het adres.

Artikel 7.

1.

datum verkiezingen

kandidaatstelling

Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de
secretaris van de verkiezingscommissie. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst,
gesteld ten name van degene die de lijst heeft ingediend.
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2.

3.

4.

5.
6.

Het College van Bestuur bepaalt na overleg met de studentenraad op instellingsniveau de termijn
waarbinnen kandidatenlijsten kunnen worden ingediend. Het College van Bestuur doet mededeling
van deze termijn aan de studentenraad op instellingsniveau, de facultaire studentenraden en de
decanen en maakt dit bekend in Delta, het Weekblad van de universiteit.
Een kandidatenlijst bevat ten hoogste dertig namen van kandidaten. Voor het indienen van een
kandidatenlijst is ondersteuning vereist door ten minste 10 kiesgerechtigden voor de
studentenraad op instellingsniveau en ten minste 5 kiesgerechtigden voor de studentenraad op
facultair niveau, blijkend uit de handtekeningen van die kiesgerechtigden. Een kiesgerechtigde
mag slechts één lijst ondersteunen en mag niet tevens kandidaat op die lijst zijn.
Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met zijn achternaam, de voorletters, alsmede
woonplaats en adres. De voorletters mogen geheel of ten dele vervangen worden door de
voornaam. De achternaam, voorletters (of voornaam) van de kandidaat mag tezamen met de
afkorting van de opleiding niet meer dan dertig letters of spaties bevatten.
Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat de schriftelijke verklaring,
voorzien van zijn studienummer, overgelegd inhoudende dat hij de kandidatuur aanvaardt.
Voor de kandidaatsstelling van zowel de verkiezingen van een studentenraad op facultair niveau
als voor de studentenraad op instellingsniveau geldt dat de naam van een kandidaat slechts op
één kandidatenlijst mag voorkomen, met dien verstande dat een kandidaat wel gelijktijdig kan
voorkomen op een lijst voor de studentenraad op instellingsniveau en op een lijst voor een
facultaire studentenraad.

Artikel 8.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

onderzoek kandidatenlijsten

De verkiezingscommissie onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop
voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van dit reglement.
De verkiezingscommissie schrapt van de kandidatenlijst de kandidaat die niet aan de in het vorige
lid bedoelde vereisten voldoet, respectievelijk verklaart de kandidatenlijst die niet aan die eisen
voldoet ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen mede aan
degene(n) die de lijst heeft (hebben) ingediend. Gedurende een week na deze mededeling stelt de
verkiezingscommissie de indieners in de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te
passen.
De kandidatenlijsten worden uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum door de
verkiezingscommissie aan de bij de universiteit ingeschreven studenten bekend gemaakt.
De verkiezingscommissie kent aan de kandidatenlijsten, behorende bij een groepering die bij de
laatstgehouden verkiezing van de studentenraad een of meer zetels heeft behaald de nummers 1
en volgende toe, met dien verstande dat aan de lijst van een groepering met het hoogste aantal
stemmen het nummer 1 wordt toegekend.
De naam of aanduiding van een groepering mag niet meer dan vijfentwintig letters, cijfers of
spaties bevatten.
De naam of aanduiding van een groepering mag niet geheel of in hoofdzaak overeenkomen met
die van een andere groepering, die voor de deelname aan de verkiezing het eerst onder die naam
of aanduiding een kandidatenlijst heeft ingediend, danwel aan de verkiezing deelnemende, bij de
laatstgehouden verkiezing van de studentenraad een of meer zetels heeft behaald.

Artikel 9.

Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de studentenraad, vindt
er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

IV Wijze van stemmen bij verkiezingen
Artikel 10.

1.

Ten minste tien dagen voor de dag of de laatste dag der stemming, bedoeld in artikel 5 zendt de
verkiezingscommissie aan elke kiezer een oproepingskaart, bedoeld in artikel 1 toe.
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2.

.

Op
a.
b.
c.

deze oproepingskaart worden in ieder geval vermeld:
de naam, en de voorletters, alsmede het adres van de kiezer;
het studienummer van de kiezer;
de wijze waarop en gedurende welke dagen het stemmen kan geschieden.

Artikel 11.

1.
2.
3.

4.

De verkiezing geschiedt bij geheime stemming per computer op www…..
Iedere kiesgerechtigde student heeft de gelegenheid om op de door de verkiezingscommissie
vastgestelde data zijn stem uit te brengen via de computer .
De verkiezingscommissie draagt er zorg voor dat er op één afgescheiden plaats, onder toezicht
van door de verkiezingscommissie aangewezen medewerkers en/of studenten, een computer
beschikbaar is gedurende de openingstijden van dit gebouw, zodat kiesgerechtigden desgewenst
hier hun stem kunnen uitbrengen.
Zodra de student door de computer als kiesgerechtigde is geaccepteerd, krijgt hij de gelegenheid
zijn stem uit te brengen op een van de kandidaten op de kandidatenlijsten die door de computer
worden getoond.

Artikel 12.

Iedere kiesgerechtigde student kan slechts één stem uitbrengen.
Artikel 13.

1.

2.

Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie aan de hand van de opgave van de
beheerder van de betreffende internetsite het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat
is uitgebracht.
Iedere kiesgerechtigde kan bij de verkiezingscommissie op instellingsniveau een klacht indienen,
indien hij van oordeel is dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die mogelijkerwijs van
invloed zijn op de vaststelling van de uitslag der verkiezingen. De verkiezingscommissie
onderzoekt dit terstond en neemt een beslissing over de juistheid van de klacht. Afhankelijk van
de ernst van de klacht kan de verkiezingscommissie besluiten de stemming van onwaarde te
verklaren en zal in dat geval onverwijld nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Artikel 14.

1.

a. uitslagbepaling studentenraad op instellingsniveau
Ter bepaling van de uitslag van de verkiezing berekent de verkiezingscommissie in de eerste
plaats de kiesdeler door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te
bezetten zetels in de studentenraad. Vervolgens worden aan iedere kandidatenlijst zoveel zetels
toegewezen als de kiesdeler begrepen is in het aantal op die lijst uitgebrachte geldige stemmen.
De daarbij overblijvende stemmen alsmede de stemmen uitgebracht op een lijst die de kiesdeler
niet haalde, gelden als overschotstemmen. Zetels die op deze wijze niet kunnen worden vervuld,
worden als restzetel achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met de grootste
stemmenoverschotten. Bij een gelijk stemmenoverschot van twee of meer lijsten beslist het lot
welke lijst het eerst een restzetel krijgt.
Bij de toekenning van een restzetel komen niet in aanmerking lijsten die minder dan 75 % van de
kiesdeler hebben behaald. De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop
staande kandidaten in de volgorde waarop zij op de lijst voorkomen, met dien verstande dat een
kandidaat die persoonlijk de kiesdeler heeft gehaald, in ieder geval is gekozen.
b. uitslagbepaling facultaire studentenraad
Ter bepaling van de uitslag van de verkiezing berekent de verkiezingscommissie in de eerste
plaats de kiesdeler, door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal in de
studentenraad te bezetten zetels. Vervolgens worden aan iedere kandidatenlijst zoveel zetels
toegewezen als de kiesdeler begrepen is in het aantal op die lijst uitgebrachte geldige stemmen.
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2.
3.

4.

5.

(Voor de toekenning van een restzetel komen niet in aanmerking lijsten die minder dan 75 % van
de kiesdeler hebben behaald.) De daarbij overblijvende stemmen, alsmede de stemmen
uitgebracht op een lijst die minder dan 75% van de kiesdeler haalde, gelden als
overschotstemmen.
Ten aanzien van iedere kandidatenlijst herschikt de verkiezingscommissie de daarop voorkomende
kandidaten als volgt. Bovenaan komen te staan de kandidaten die persoonlijk de kiesdeler hebben
behaald – deze zijn in ieder geval gekozen - , vervolgens de kandidaten die een aantal stemmen
hebben verkregen groter dan eenvierde van de kiesdeler, in de volgorde van het door ieder van
hen verkregen aantal stemmen; daarna volgen de resterende kandidaten in de volgorde van de
kandidatenlijst. Voor zover kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist de
volgorde van de kandidatenlijst.
Onmiddellijk nadat de herschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad,
gaat de verkiezingscommissie over tot het toekennen van de te vervullen restzetels. Deze
restzetels worden achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met de grootste
stemmenoverschotten. Bij een gelijk stemmenoverschot van twee of meer lijsten beslist het lot
welke lijst het eerst een restzetel krijgt. De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen
aan de daarop staande kandidaten in de volgorde waarop zij, na herschikking, op de lijst
voorkomen.
De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekend
gemaakt aan het college van bestuur en aan de bij de universiteit ingeschreven studenten.
De verkiezingscommissie deelt, nadat de in Artikel 17 lid 1 genoemde termijn van bezwaar is
verstreken, schriftelijk iedere kandidaat mee of hij al dan niet gekozen is. Indien de kandidaat
gekozen is, geschiedt deze mededeling bij aangetekend schrijven of wordt deze tegen
gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt.
Indien de kandidaat niet binnen één maand na ontvangst van zijn gekozenverklaring aan de
verkiezingscommissie mededeling doet dat hij zijn verkiezing aanvaardt, wordt hij geacht zijn
verkiezing niet te aanvaarden.
De verkiezingscommissie stelt de voorzitter van de studentenraad in kennis van de
gekozenverklaring en de aanvaarding door de kandidaat van zijn gekozenverklaring.

Artikel 15.

De stemgegevens op de betreffende internetsite worden door de secretaris van de
verkiezingscommissie ten minste drie maanden bewaard.

V

Voorziening in tussentijdse vacatures

Artikel 16.

De verkiezingscommissie voorziet in het geval dat een kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt,
dan wel in de gevallen van een op grond van Artikel 2 lid 3 ontstane vacature in de studentenraad
door van de kandidatenlijst, waarop hij die moet worden opgevolgd is gekozen, gekozen te
verklaren de alsdan in volgorde hoogstgeplaatste, nog niet verkozen verklaarde dan wel
niet-zitting hebbende kandidaat. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de kandidaat:
a. wiens vacature wordt vervuld;
b. die niet bereid is op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden;
c. die als student zijn inschrijving heeft beeïndigd op grond van het bepaalde in artikel 7.42
WHW;
d. die is overleden.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 14 lid 2 is
van overeenkomstige toepassing.

1.
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VI Bezwarenregeling
Artikel 17.

Tegen een besluit met betrekking tot:
a. de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van het begin en einde van de
stemming (Artikel 5 lid 1),
b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen (Artikel 6 lid 1),
c. de geldigheid van een kandidatenlijst (Artikel 8),
d. de beslissing over een klacht over onregelmatigheden (Artikel 13 lid 2),
e. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing (Artikel 14 lid 2),
f. de voorziening in een tussentijdse vacature (Artikel 16),
kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van het besluit met betrekking
tot punt a en b bezwaar maken bij het college van bestuur en wat betreft de punten c tot en met
e voor wat betreft de verkiezingen van de studentenraad op instellingsniveau bij het college van
bestuur en voor wat betreft de verkiezing van de facultaire studentenraad bij de decaan.
2. Het college van bestuur resp. de decaan deelt na ontvangst van het bezwaarschrift de indiener(s)
schriftelijk mee dat de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de TU Delft, bedoeld in
het hoofdstuk rechtsbescherming van het Bestuurs- en beheersreglement, het college van bestuur
resp. de decaan over het bezwaar zal adviseren. Het college van bestuur resp. de decaan zal
binnen drie dagen na ontvangst van het advies een beslissing nemen over het bezwaarschrift.

1.
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BIJLAGE 1 bij het Kiesreglement voor de Studentenraden
INSTRUCTIE van de Verkiezingscommissie voor de verkiezingen van de centrale studentenraad en
de facultaire studentenraden.

Geheimhouding
I. De verkiezingscommissie neemt maatregelen ter verzekering van de geheimhouding van de
stemming.
II. Zodra de voor de stemming bepaalde tijd verstreken is, wordt de toegang tot de betreffende
internetsite afgesloten door of namens de centrale verkiezingscommissie.
III. De Facultaire verkiezingscommissies dragen er zorg voor dat regelmatig tijdens de
verkiezingen, binnen de gebouwen van de faculteit, en met name op die plaatsen waar een
concentratie van computers is, er op wordt toegezien dat er geen onregelmatigheden
plaatsvinden.
IV. De Facultaire Verkiezingscommissies dragen er zorg voor openbare computers met internet
zoveel mogelijk af te schermen, dan wel te zorgen dat deze computers uitstaan op de
verkiezingsdagen.

Kiesreglement studentenraad
Maart 2009

7

BIJLAGE 2 bij het Kiesreglement voor de Studentenraden

Gedragsregels voor en/of tijdens de verkiezingen
Een gedragscode waarin gedragsregels als onderstaand zijn opgenomen heeft tot doel een richtlijn te
bieden over de wijze waarop studenten en partijen gedurende de verkiezingen met elkaar moeten omgaan.
“Overtreding” hiervan wil echter niet zeggen dat hierdoor de verkiezingen zijn beïnvloed. Hiertoe dient de
klachtenprocedure, zoals opgenomen in artikel 13 lid 2 van het Kiesreglement, waarbij kan worden
vastgesteld of zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die mogelijkerwijs van invloed zijn op de
vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.

a. Algemene omgangsregels
Het is van belang dat de studentenraadsverkiezingen op een faire en fatsoenlijke wijze verlopen.
Campagne voeren moet geschieden met respect voor elkaar en elkaars standpunten en afspraken.
• Gebruik in campagne-uitingen en promotie geen onwelvoeglijke of onnodig kwetsende teksten.
• Ga op een respectvolle wijze om met tegenstanders.

b. Campagne voeren tijdens de campagnetijd en de verkiezingsdagen

Partijen maken gedurende het hele jaar promotie voor hun partij. Ten tijde van de verkiezingen zullen deze
promotieactiviteiten toenemen en specifiek gericht zijn op het winnen van stemmen voor de verkiezingen.
In een verkiezingscampagne gaat het uiteraard om beïnvloeding. “Hoe beweeg ik medestudenten om op
mijn partij te stemmen?” “Hoe overtuig ik ze van mijn standpunten?”

Er zijn echter grenzen aan de wijze van beïnvloeding en overreding. Als er op enige wijze sprake is
van dwang wordt de grens overschreden. Daarom is het van belang dat onderstaande omgangsregels
tijdens de verkiezingen door studenten in acht worden genomen.
Tijdens de campagnetijd en de verkiezingsdagen geldt:
• Het is niet toegestaan te promotieactiviteiten te verrichten in computerzalen. Dit houdt in:
Geen promotionele of campagne uitingen (verkiezingsleuzen, posters of ander
promotiemateriaal) in ruimten van de TU Delft waar gestemd kan worden, met name niet
in computerzalen.
Tijdens de verkiezingsdagen geldt voorts:
• Iedere kiesgerechtigde draagt ervoor zorg dat hij zijn stem zonder beïnvloeding door andere
kiezers uitbrengt en onthoudt zich van directe beïnvloeding van andere kiesgerechtigden.
• Het dragen van campagnekleding en/of het in campagnekleding aanspreken van studenten in
computerzalen is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan binnen een straal van 20 meter van een onafgeschermde computer met
internet in campagnekleding :
- studenten aan te spreken of
- aanwezig te zijn, m.u.v. het enkel voorbijlopen van deze computer.

c. Campagnemiddelen: Mailings, e-mails en internet

Campagne-uitingen en promotieactiviteiten vinden in allerlei vormen plaats. Naast de traditionele middelen
als folderen, marktkraampjes en debatteren wordt tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van
nieuwe media als internet/websites en e-mails. Hierbij geldt als algemene gedragsregel:
•

Massa e-mails gericht aan grotere groepen kiesgerechtigde studenten zijn niet toegestaan.
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