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Besluit van het Centraal Stembureau van de Universiteit van Amsterdam van 14 mei 2020

HET CENTRAAL STEMBUREAU;
gezien:
• de voor de verkiezing van facultaire studentenraden en de Centrale Studentenraad ingediende
kandidatenlijsten;
gelet op:
algemeen
• hoofdstuk IV van het Kiesreglement Centrale Studentenraad en Facultaire Studentenraden 2006
met bepalingen betreffende de kandidaatstelling;
• artikel 53 van het Kiesreglement, waarin is bepaald dat het Centraal Stembureau beslist in alle
gevallen waarin het reglement niet voorziet;
artikel 16 lid 5 van het Kiesreglement en de personen op een kandidatenlijst
• artikel 16 lid 5 van het Kiesreglement, waarin is bepaald dat op een kandidatenlijst slechts namen
van kandidaten voorkomen die tot hetzelfde kiesdistrict behoren waarvoor de kandidatenlijst is
ingediend;
ten aanzien van de nummering van de lijsten van partijen die niet deelnamen aan de laatstgehouden
verkiezingen (2019)
• artikel 29 lid 2 van het Kiesreglement, waarin is bepaald dat de nummering van de
kandidatenlijsten die bij de laatstgehouden verkiezingen niet zijn ingediend geschiedt door het
lot;
in aanmerking nemende dat:
ten aanzien van de kandidatuur van David Steenmeijer (lijst De Vrije Student in het district
Maatschappij- en Gedragswetenschappen / Social Sciences)
• David Steenmeijer zich voor de lijst De Vrije Student kandidaat heeft gesteld in het district
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, subdistrict Social Sciences, maar niet voorkomt in het
kiezersregister voor dit district;
• hij volgens informatie van de studentenadministratie een (actuele) inschrijving heeft bij de
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica;
• de studentenadministratie in bezit is van een verzoek om inschrijving voor de Master Political
Sciences voor het studiejaar 2020-2021;
• de beperkingen ter bestrijding van de corona-crisis het bereiken van studenten die bereid zijn zich
in te zetten voor de studentenmedezeggenschap al zodanig heeft bemoeilijkt, dat de
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medezeggenschap van studenten niet zou zijn gediend met een strikte toepassing van artikel 16
lid 5 van het Kiesreglement, welke toepassing ertoe zou moeten leiden dat zijn naam niet kan
worden gehandhaafd op de kandidatenlijst van De Vrije Student;
• er, gezien het inmiddels door de studentenadministratie ontvangen inschrijfverzoek, bij aanvang
van de zittingstermijn alsnog zal zijn voldaan aan het vereiste van inschrijving;
ten aanzien van de nummering van de lijsten van de partijen LEEF en Inter in het kiesdistrict
Geneeskunde co-assistenten
• de partijen LEEF en Partij INTER in het kiesdistrict Geneeskunde co-assistenten bij de
laatstgehouden verkiezingen (2019) geen lijst hebben ingediend, hetgeen betekent dat de
nummering van deze lijsten moest worden bepaald door het lot;
• het lot heeft bepaald dat LEEF lijst 02 wordt en Partij INTER lijst 03;
artikel 53 van het Kiesreglement het Centraal Stembureau de bevoegdheid geeft te beslissen in alle
gevallen waarin het Kiesreglement niet voorziet;

BESLUIT:
1. de ingediende kandidatenlijsten geldig te verklaren;
2. de kandidatenlijsten met alle daarop voorkomende kandidaten volgens de nummering in de
bijlage bij dit besluit vast te stellen.
Het Centraal Stembureau,

mw. G.T. van Schriek,
(plv.) voorzitter

mr. J.B. Groot Antink,
secretaris

Tegen dit besluit kan de belanghebbende per e-mail bezwaar aantekenen bij:
het Centraal Stembureau, jz-centraalstembureau@uva.nl
Het bezwaar dient uiterlijk op woensdag 20 mei 2020 om 23.59 uur te zijn ingediend.
In het kader van de behandeling van eventuele bezwaren zullen belanghebbenden op nader te bepalen datum
en tijdstip in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Gelet op de korte termijn zal de indiener
hiervoor geen schriftelijke uitnodiging ontvangen. Op beschikbaarheid van de indiener van het bezwaar wordt
gerekend.
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