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Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben de betekenis welke het 

faculteitsreglement dan wel de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

(WHW) daaraan geeft.  

2. In dit reglement worden daarenboven de navolgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

a. Bekendmaken: het publiceren via de daartoe geëigende kanalen; 

b. Bestuurs- en Beheersreglement van de Erasmus Universiteit Rotterdam (BBR/EUR); 

c. Centraal stembureau: het stembureau dat binnen de universiteit is belast met de 

voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen van de universiteitsraad en 

faculteitsraden van de Erasmus Universiteit Rotterdam; 

d. Facultaire gemeenschap: personeel met een aanstelling bij de Faculteit en studenten die 

staan ingeschreven in de zin van de Wet bij de Faculteit: 

e. Facultair stembureau: het stembureau dat binnen de Faculteit is belast met de 

voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen van de Raad; 

f. Faculteit: Rotterdam School of Management, Erasmus University; 

g. Geledingen: de eenheden van personeel en studenten van de Faculteit; 

h. Kiessysteem: het geautomatiseerd verkiesprogramma, zoals dat op de website van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam opgenomen is; 

i. Leden van de Raad: de gekozen leden van de Raad; 

j. Raad: de faculteitsraad van Rotterdam School of Management, Erasmus University; 

k. Stembiljet: het stembiljet in digitale vorm, zoals dat in het kiessysteem op de website 

van de EUR verschijnt, dan wel een afdruk daarvan op papier;  

l. Stemoproep: de kennisgeving waarmee het Facultair Stembureau de individuele kiezer 

oproept over te gaan tot de stemming; 

m. Studie-/examennummer: het nummer dat bij de eerste inschrijving aan de universiteit 

door het centraal bureau inschrijvingen aan een student is toegekend; 

n. Wachtwoord: het zogeheten ERNA-password ten behoeve van het geautomatiseerde 

netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

 

 

 

Artikel 2 Het kiesrecht 

1. Met inachtneming van het daaromtrent bij of krachtens de WHW, het BBR en dit reglement 

bepaalde, bezitten de leden van de Facultaire gemeenschap het actief en passief kiesrecht 

voor de verkiezing van de leden van de Raad. 

2. Een lid van de facultaire gemeenschap verliest het actief en passief kiesrecht in deze 

Facultaire gemeenschap op het moment dat hij/zij deze Facultaire gemeenschap verlaat. 

3. Een lid van de Facultaire gemeenschap bezit het kiesrecht slechts in één Geleding. 

4. Een lid van het personeel dat als student staat ingeschreven, bezit het kiesrecht in de 

Geleding van de studenten, tenzij hij/zij voor de eerste dag van de stemming schriftelijk aan 

het Facultaire stembureau te kennen heeft gegeven het kiesrecht te willen bezitten in de 

geleding van het personeel, in welk geval het kiesrecht wordt opgezet in de Geleding van 

personeel.  

5. Voor de verkiezing van de leden van de Raad blijft de keuze als bedoeld in het voorgaande 

lid van dit artikel in het daaropvolgende jaar van kracht, indien in dat jaar alleen in de 

Geleding van de studenten een verkiezing wordt gehouden. 
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Artikel 3 Het kiesstelsel 

1. De leden van de Raad worden rechtstreeks bij geheime schriftelijke stemming volgens een 

personenstelsel gekozen door en uit de kiesgerechtigden in de onderscheiden Geledingen. 

2. De zetels binnen de Raad worden als volgt verdeeld over de Geledingen:  

a. de Geleding personeel    vijfzetels 

b. de Geleding studenten    vijf zetels 

 

Ten aanzien van de Geleding personeel gelden de volgende eisen: 

1. de Geleding wetenschappelijk personeel  tenminste twee zetels  

2. de Geleding promovendi    tenminste één zetel 

3. de Geleding ondersteunend personeel   tenminste één zetel 

 

Artikel 4 Het facultair stembureau 

1. Er is een Facultair stembureau, bestaande uit drie leden. De leden worden door de decaan 

benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar. 

2. De decaan wijst uit de leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. 

3. Indien een lid zich kandidaat stelt bij de verkiezing van de leden van de Raad vervalt zijn 

/haar lidmaatschap van het stembureau van rechtswege. 

4. Het Facultair stembureau beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, 

beslist de voorzitter.  

5. Het Facultair stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezing 

van de leden van de Raad en het vaststellen en Bekendmaken van de uitslag van de 

verkiezing, in overeenstemming met dit reglement.  

6. Het Facultair stembureau valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursbureau 

(Dean’s Office).  

 

Artikel 5 Het tijdstip van de verkiezingen 

1. Behoudens bijzondere omstandigheden worden de verkiezingen van de leden van de Raad 

gehouden na Pasen doch in ieder geval voor Pinksteren van het jaar, voorafgaand aan de 

nieuwe zittingstermijn van de leden van de Raad. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd 

naar het houden van de verkiezingen voor of uiterlijk in de eerste helft van de maand mei in 

dat jaar.  

2. De decaan telt uiterlijk twaalf weken voor de laatste datum van de te houden verkiezingen 

vast op welke dagen de stemming voor de verkiezingen voor de leden van de Raad worden 

gehouden.  

3. Het Centraal stembureau maakt het tijdsschema dat voor de verkiezingen geldt zo spoedig 

mogelijk bekend.  

 

Hoofdstuk 2  De kiezersregisters en de kandidaatstelling  

 

Artikel 6 De kiezersregisters 

1. Het Facultair stembureau draagt er zorg voor dat voor de verkiezingen de kiezersregisters 

tijdig worden opgemaakt aan de hand van de registers van personeelsleden en studenten 

waarvoor het Centraal stembureau namens het College van Bestuur de gegevens aanreikt. 

2. De kiezersregisters worden per Geleding opgemaakt en vermelden van iedere 

kiesgerechtigde tenminste de naam en voorletters en van studenten ook het studie-

/examennummer. Voor het overige wordt de inrichting van de lijsten van kiesgerechtigden 

vastgesteld door het Facultair stembureau in samenwerking met het Centraal stembureau.  

3. Uiterlijk acht weken voor de eerste dag van de stemmingen worden de kiezersregisters voor 

een ieder ter inzage gelegd. De plaats van de ter inzage legging wordt door het Facultair 

stembureau vastgesteld en uiterlijk één week voor de ter inzage legging bekend gemaakt. 
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Artikel 7 Verbetering van de kiezersregisters 

1. Iedere kiesgerechtigde kan tot vier weken voor de eerste dag van de stemmingen schriftelijk 

aan het Facultair stembureau verbetering van het kiesregister vragen, indien hij/zij van 

mening is, dat hijzelf/zijzelf of een ander daarop in strijd met het in artikel 2 en artikel 6 ten 

onrechte niet, onjuist dan wel ten onrechte is opgenomen. 

2. Het Facultair stembureau beslist zo spoedig mogelijk op het ingediende verzoek, verbetert 

zo nodig het betreffende kiesregister en maakt zijn beslissing schriftelijk bekend aan de 

kiesgerechtigde die om verbetering heeft verzocht.  

3. Het facultair stembureau is bevoegd de kiezersregisters ambtshalve te verbeteren tot en met 

de laatste dag van de stemmingen. De ambtshalve verbetering wordt zo mogelijk aan de bij 

de verbetering betrokkene(n) schriftelijk bekendgemaakt.  

4. De gegevens van een lid van de Facultaire gemeenschap dat na het opmaken van de 

kiezersregisters de Facultaire gemeenschap verlaat als bedoeld in artikel 2 lid 2, worden door 

het Facultair stembureau ambtshalve doorgehaald.  

5. Drie weken voor de eerste dag van de stemmingen wordt het kiesregister door het Facultair 

stembureau vastgesteld, dit laat het bepaalde in artikel 7.3 en 7.4 onverlet. 

 

Artikel 8 De kandidaatstelling 

1. Het Facultair stembureau maakt uiterlijk acht weken voor de eerste dag van de stemmingen 

bekend voor welke datum en welk tijdstip de kandidaat-opgaven bij het Facultair 

stembureau moeten zijn ingediend.  

2. Ieder lid van de Facultaire gemeenschap kan zich tot zeven weken voor de eerste dag van de 

verkiezingen kandidaat stellen voor de verkiezing van de leden van de Raad. 

3. Ieder personeelslid en iedere student van de faculteit kan zich kandidaat stellen in één van 

de Geleding van het personeel respectievelijk de Geleding van de studenten.  

4. Een kandidaat-opgave in één van de Geleding van het personeel kan verder per kandidaat 

worden ingediend door een vereniging van personeel, waaronder begrepen een centrale van 

verenigingen van ambtenaren waarvan vertegenwoordigers deel uitmaken van het EUR 

overleg personele aangelegenheden (EUROPA), dan wel door één van de verenigingen die 

bij de centrales is aangesloten, indien de desbetreffende centrale die vereniging daartoe 

schriftelijk heeft gemachtigd. 

 

Artikel 9 Indienen kandidaat-opgaven 

1. Kandidaatstelling geschiedt door middel van een kandidaatstellingsformulier dat bij het 

Facultair stembureau en online te verkrijgen is. Dit formulier bevat in ieder geval de naam, 

de voorletters en het werkadres of Studie-/examennummer van de kandidaat en dient in 

blokletters te worden ingevuld. De kandidaatstelling geschiedt persoonlijk. Het Facultair 

stembureau stelt de indiener een getekend bewijs van ontvangst ter hand, waarop datum 

en tijdstip van indiening zijn vermeld. 

 

Artikel 10 Kandidaat-opgaven 

1. De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één kandidaat-opgave. 

2. De kandidaat moet behoren tot de Geleding waarvoor de kandidaat-opgaven wordt 

ingediend. 

3. De kandidaat-opgave vermeldt van iedere kandidaat tenminste de naam, voorletters en het 

(werk)adres. De kandidaat-opgave van een kandidaat behorende tot de geleding van de 

studenten vermeldt tevens het Studie-/examennummer.  

4. Een door de kandidaat ingeleverd kandidaatstellingsformulier geldt als verklaring dat hij 

bewilligt in de kandidatuur. Deze bewilliging kan door de kandidaat alleen worden 

ingetrokken indien gehandeld is in strijd met het bepaalde in artikel 10.1 en/of artikel 10.2.  
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Artikel 11 Ondersteuners kandidaatstelling 

1. De kandidaat-opgave van de kandidaten als bedoeld in artikel 10 dient schriftelijk 

ondersteund te worden door ondertekening van de opgave waarop de betreffende 

kandidaat wordt vermeld, door tenminste 10% van de kiesgerechtigden in de desbetreffende 

geleding met dien verstande dat nooit meer dan vijf handtekeningen zijn vereist.  

2. De ondersteuners als bedoeld in lid 1 van dit artikel mogen niet meer dan één kandidaat-

opgave ondersteunen. 

3. Een kandidaat-opgave mag niet worden ondersteund door andere kandidaten.  

4. Van de ondersteuners als bedoeld in lid 1 moet de kandidaat-opgave tenminste de naam en 

de voorletters vermelden. Bij ondersteuners behorende tot de geleding van de studenten 

wordt tevens het studie-/examennummer vermeld. 

5. De naam en voorletters van de kandidaat en de namen, voorletters en handtekeningen van 

de ondersteuners moeten op één blad zijn geplaatst.  

6. Een ondersteuning kan alleen worden ingetrokken indien is gehandeld in strijd met lid 2 van 

dit artikel. De ondersteuner wordt in de gelegenheid gesteld aan te geven welk 

ondersteuning wordt ingetrokken. 

 

Artikel 12 Onderzoek kandidaatstelling 

1. Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de kandidaatstelling onderzoekt 

het Facultair stembureau of de ingediende kandidaat-opgaven voldoen aan het in dit 

reglement bepaalde. 

2. Indien het Facultair stembureau met betrekking tot een kandidaat-opgave geen gebreken 

constateert, verklaart het deze kandidaat-opgave geldig. 

3. Indien het Facultair Stembureau met betrekking tot een kandidaat-opgave een verzuim of 

gebrek constateert, wordt aan de kandidaat schriftelijk medegedeeld op welk wijze het 

verzuim of gebrek kan worden hersteld. Een verzuim of gebrek dient dood de kandidaat 

binnen één week nadat de kandidaat hiervan op de hoogte is gesteld te worden hersteld. 

4. Indien het Facultair stembureau met betrekking tot een kandidaat-opgave constateert, dat 

deze niet tijdig is ingediend, verklaart het deze kandidaat-opgave ongeldig. 

5. Zo spoedig mogelijk na het onderzoek van de ingediende kandidaat-opgaven, zoals bepaald 

in lid 1 van dit artikel, het herstel van de geconstateerde gebreken of het verstrijken van de 

termijn waarbinnen het verzuim hersteld diende te worden, beslist het Facultair stembureau 

over de geldigheid van de kandidaatstelling. Het Facultair stembureau brengt de kandidaten 

hiervan schriftelijk op de hoogte.  
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Hoofdstuk 3 De stemming 

 

Artikel 13 Vervulling zetels zonder stemming 

1. Indien het aantal geldige kandidaatstellingen gelijk is aan of kleiner is dan het aantal te 

vervullen zetels binnen een Geleding, worden de desbetreffende kandidaten geacht te zijn 

gekozen, zonder dat er een stemming plaats vindt. 

2. Indien het aantal geldige kandidaatstellingen minder is, dan wel nul, kan het Facultair 

stembureau overgaan tot het verlengen van de termijn voor kandidaatstelling voor de 

resterende zetel(s).  

 

Artikel 14 Het Kiessysteem 

1. Zodra de kandidaat-opgaven onherroepelijk vaststaan, stelt het Facultair stembureau voor 

elke Geleding  een pagina open in het Kiessysteem.  

2. Op deze pagina in het Kiessysteem worden de kandidaten in alfabetisch lexicografische 

volgorde vermeld met hun naam en voorletters. Kandidaten worden in de gelegenheid 

gesteld ook de roepnaam, een korte tekst en/of een foto, aan te leveren die door het 

Centraal stembureau wordt geplaatst op deze pagina van het Kiessysteem. 

 

Hoofdstuk 4 Het tellen van de stemmen 

 

Artikel 15 De stemming 

1. Het Facultair Stembureau draagt er zorg voor, dat de kiezers tenminste één week voor 

de eerste dag van de stemmingen worden opgeroepen hun stem uit te brengen. Bij de 

Stemoproep is een instructie gevoegd hoe het Kiessysteem gebruikt dient te worden. 

2. De kiezer brengt zijn stem elektronisch uit. Hij geeft de kandidaat van zijn keuze aan 

door op de betreffende pagina in het Kiessysteem deze kandidaat te selecteren. De kiezer 

brengt zijn stem uit door zijn keuze te bevestigen met behulp van het Wachtwoord. 

 

Artikel 16 Het tellen van de stemmen 

Zo spoedig mogelijk na de laatste dag van de stemmingen geeft het Centraal Stembureau door 

middel van, uitsluitend voor het Centraal Stembureau toegankelijke functies in het 

Kiessysteem, opdracht (per kiezersregister) de tellingen per kandidaat uit te voeren. Tevens 

worden de eventueel blanco uitgebrachte stemmen geteld. 

 

Artikel 17  Het van onwaarde verklaren van de stemming  

1. Het Facultair stembureau verklaart in overleg met het Centraal stembureau de stemming in 

een Geleding van onwaarde, indien het Facultair stembureau dan wel het Centraal 

stembureau oordeelt dat zich bij de stemming in die Geleding onregelmatigheden van dien 

aard hebben voorgedaan, dat daardoor de uitslag van de stemming wezenlijk is beïnvloed. 

2. Indien het Facultair stembureau de stemming in een Geleding van onwaarde verklaart, 

schrijft het Facultair stembureau in samenwerking met het Centraal stembureau voor die 

Geleding een nieuwe stemming uit en stelt het een andere regeling voor deze stemming 

vast.  

3. Het Facultair stembureau maakt van de onwaardeverklaring, de gronden waarop deze 

berust, en de in het vorige lid bedoelde regeling zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend aan 

de Facultaire gemeenschap, de decaan en de voorzitter van de Raad.  
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Hoofdstuk 5 Het vaststellen en bekendmaken van de uitslag 

 

Artikel 18 Het vaststellen van de uitslag 

Het Facultair stembureau stelt in samenwerking met het Centraal stembureau de uitslag van 

een verkiezing als volgt vast: 

a. het aantal geldige, niet blanco stemmen wordt vastgesteld; 

b. het vastgestelde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal beschikbare zetels; het 

aldus verkregen, op twee (2) decimalen af te ronden getal wordt de kiesdeler genoemd; 

c. kandidaten die het aantal stemmen hebben verkregen groter dan of gelijk aan de 

kiesdeler worden gekozen verklaard en krijgen ieder één zetel toegewezen; 

d. indien na toepassing van het bepaalde onder sub c. blijkt dat niet alle zetels zijn 

toegewezen, worden deze zetels als restzetels beschouwd; 

e. de restzetels worden aldus verdeeld: van de kandidaten die de kiesdeler niet hebben 

gehaald wordt de kandidaat met het dan grootste aantal stemmen gekozen verklaard en 

krijgt een (1) van de restzetels toegewezen; bij een gelijk aantal stemmen wordt door 

loting beslist welke kandidaat gekozen wordt verklaard; 

f. zolang restzetels beschikbaar zijn wordt het vaststellen van de uitslag voortgezet conform 

het bepaalde in sub e; al gekozen verklaarde kandidaten worden hierbij buiten 

beschouwing gelaten. 

Artikel 19  Het bekendmaken van de uitslag 

1. Het Facultair stembureau maakt van het vaststellen van de uitslag een proces-verbaal op, 

legt dit zo spoedig mogelijk voor een ieder ter inzage en maakt de ter inzage legging 

bekend.  

2. Het Facultair stembureau zendt een afschrift van het proces-verbaal  aan de gekozen 

verklaarde kandidaten, de niet gekozen verklaarde kandidaten, de decaan en aan de 

voorzitter van de Raad. 

 

Hoofdstuk 6 Het bezwaar 

 

Artikel 20  Het bezwaar 

1. Ieder lid van de Facultaire gemeenschap kan bij de decaan een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen tegen besluiten van het Facultair stembureau inzake de kiezersregisters, de 

kandidaatstelling, het van onwaarde verklaren van de stemming in een Geleding, het 

vaststellen van de uitslag en het voorzien in een vacature in de Raad.  

2. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zeven dagen nadat het bestreden besluit 

is bekend gemaakt. Met een beslissing als bedoeld in dit lid staat gelijk het niet binnen 

redelijke tijd nemen van een zodanige beslissing. 

3. De indiener van het bezwaarschrift wordt omtrent zijn/haar bezwaarschrift door het 

Facultair stembureau in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door de 

Adviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften als bedoeld in artikel 51 van het 

BBR-EUR.  

4. De decaan besluit binnen zeven dagen na ontvangst van het advies van de in het vorige lid 

bedoelde commissie op het ingediende bezwaarschrift en maakt zijn besluit bekend. 

  

Hoofdstuk 7 Het voorzien in vacatures 

 

Artikel 21  Het voorzien in vacatures 

1. Een gekozen verklaarde kandidaat vertegenwoordigt de betreffende Geleding. Indien een 

lid van de Raad geen deel meer uitmaakt van de Geleding of de Facultaire gemeenschap die 

hij/zij vertegenwoordigd vervalt het lidmaatschap van de Raad. 
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2. Het Facultair stembureau voorziet in een vacature in de Raad door de uitslag in de 

desbetreffende Geleding opnieuw vast te stellen. De volgende kandidaten worden bij een 

tussentijdse vacature buiten beschouwing gelaten: 

a. Een kandidaat die niet bereid is op dat moment het lidmaatschap van de Raad te 

aanvaarden; 

b. Een kandidaat die inmiddels is overgegaan naar een andere Geleding; 

c. Een kandidaat die geen deel meer uitmaakt van de Facultaire gemeenschap. 

3. De kandidaat, die bij het opnieuw vaststellen van de uitslag als eerste van de niet gekozen 

kandidaten gekozen zou zijn, wordt in de vacature gekozen verklaard. De aldus vastgestelde 

uitslag wordt bekendgemaakt conform het bepaalde in artikel 19 van dit reglement. 

4. Indien in een vacature niet door aanwijzing van een kandidaat kan worden voorzien en de 

resterende zittingstermijn meer dan negen maanden bedraagt, kan in de desbetreffende 

geleding een tussentijdse verkiezing  worden gehouden.  

5. Het Facultair stembureau stelt een nadere regeling voor deze verkiezing vast en maakt deze 

zo spoedig mogelijk bekend. 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 

 

Artikel 22  Verlenging termijnen 

Indien een termijn in dit reglement eindigt op een zaterdag, een zondag, of een dag waarop de 

gebouwen van de universiteit zijn gesloten, wordt die termijn geacht te zijn verlengd tot de 

eerstvolgende werkdag 12.00 uur.  

 

Artikel 23 Gevallen waarin dit reglement niet voorziet 

In gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien treft het Facultair 

stembureau een met de inhoud en strekking van de WHW in overstemming zijnde regeling, 

waarbij zoveel mogelijk de voorschriften van de Kieswet en van dit verkiezingsreglement 

worden gevolgd. 

 

Artikel 24 Wijziging reglement 

Wijzigingen van dit reglement behoeft instemming van twee derde van het aantal leden van de 

Raad 

 

Artikel 25 Inwerkingtreding reglement 

1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 december 2015 . 

2. Eerdere versies van dit reglement worden ingetrokken. 

 

Artikel 26 Slotbepalingen 

1. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Raad 

2. Dit reglement wordt in het Engels vertaald. In geval van strijdigheid, prevaleert de 

Nederlandse tekst. 

 

 

 

 

 
 



Kiesreglement Faculteitsraad, versie november 2015 Page 10 

 

 


