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HOOFDSTUK 1. DE BMG-RAAD 
 
Artikel 1. De functie van de BMG-raad 
(artt. 9.30 e.v. WHW) 
 
De BMG-raad vervult binnen het iBMG de functie van het medezeggenschapsorgaan 
jegens de prodecaan.  
 
 
Artikel 2. Het domein van de BMG-raad 
 
De BMG-raad kan zich jegens de prodecaan alleen uitspreken over die onderwerpen 
van het iBMG waarover een  faculteitsraad jegens de decaan medezeggenschap 
uitoefent.  
 
 
Artikel 3. De BMG-raad; samenstelling/verkiezing/zittingstermijn van de leden  
(artt. 9.31; 9.37 WHW) 
 
1. De BMG-raad bestaat uit acht leden. 
De helft van deze leden wordt gekozen door en uit het personeel van het iBMG. 
De helft van deze leden wordt gekozen door en uit de studenten van het iBMG. 
 
2. De zittingstermijn van de door het personeel gekozen leden bedraagt twee jaar, die  
van de door de studenten gekozen leden één jaar. Wie wordt gekozen ter vervulling 
van een tussentijds opengevallen plaats treedt af op het moment, waarop zijn 
voorganger zou hebben moeten aftreden. 
 
3. De zittingstermijn van de leden van de BMG-raad vangt aan op 1 september, 
volgend op het moment, waarop de verkiezing van deze leden heeft plaatsgevonden. 
 
3a. Vanwege de overplaatsing van het iBMG naar de EUR op 1 januari 2010 zal de 
allereerste installatie van de BMG-raad plaatsvinden op 1 januari 2010. De 
personeelsleden zullen zitting hebben tot 1 september 2011 en de studentleden tot 1 
september 2010. 
 
4. De leden wier termijn is afgelopen zijn terstond herkiesbaar voor nog een termijn. 
 
5. De verkiezing van de leden van de BMG-raad vindt plaats overeenkomstig het 
kiesreglement dat integraal deel uitmaakt van het Reglement IBMG. 
 
6. De vergaderingen van de BMG-raad zijn openbaar, tenzij de raad met inachtneming 
van het gestelde in het huishoudelijk reglement anders heeft beslist. 
 
7. Het lidmaatschap van de BMG-raad eindigt door: 
a. aftreden; 
b. schriftelijke opzegging door het gekozen lid; 
c. het verlaten van het iBMG; 
d. overgang naar een andere geleding. 
e. overlijden 



 
 

 4

 

8. De BMG-raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend 
voorzitter. 
 
9. De directeuren en sectieleiders van het iBMG zijn uitgesloten van het lidmaatschap 
van de BMG-raad. 
 
 
 
HOOFDSTUK 2.  HET ORGANISEREN VAN DE VERKIEZINGEN 
 
PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
1.1 BEGRIPPEN 
 
Artikel 1 
De in dit reglement gebruikte begrippen hebben daarin dezelfde betekenis als zij 
hebben in de WHW.  
 
Artikel 2 
Voor de verkiezing van de leden van de BMG-raad wordt in dit hoofdstuk verstaan 
onder: 
a. kiezersgemeenschap of gemeenschap: de iBMG-gemeenschap;  
b. geledingen: de geledingen van het personeel en de studenten van het iBMG; 
c. raad: de BMG-raad; 
d. leden van de raad: de gekozen leden van de BMG-raad; 
e. stembureau: het stembureau van het iBMG; 
f. bekendmaken: publiceren via de daartoe geëigende kanalen; 
g. studie-/examennummer: het als zodanig bij eerste inschrijving aan de universiteit 
door het centraal bureau inschrijving aan een student toegekende nummer.  
 
 
1.2 HET KIESRECHT 
 
Artikel 3 
1. Met inachtneming van het daaromtrent bij of krachtens de WHW, het bestuurs-  

en beheersreglement en dit reglement bepaalde bezitten alle leden van een 
kiezersgemeenschap het actief en passief kiesrecht voor de verkiezing van de 
leden van de raad. 

2. Een lid van een kiezersgemeenschap verliest het actief en passief kiesrecht in 
deze gemeenschap op het moment dat hij deze gemeenschap verlaat. 

 
Artikel 4  
1. Een lid van een kiezersgemeenschap bezit het kiesrecht in deze gemeenschap 

slechts in één geleding. 
2. Een lid van het personeel dat als student is ingeschreven, bezit het kiesrecht in 

de geleding van het personeel, tenzij hij voor de eerste dag van de stemming 
schriftelijk aan het stembureau te kennen heeft gegeven het kiesrecht te willen 
bezitten in de geleding van de studenten, in welk geval hij het kiesrecht bezit in 
de geleding van de studenten. 
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3. Voor de verkiezing van de leden van de raad blijft de keuze als bedoeld in het 
tweede lid in het daaropvolgende jaar van kracht, indien in dat jaar alleen in de 
geleding van de studenten een verkiezing wordt gehouden. 

 
 
1.3 HET KIESSTELSEL 
 
 Artikel 5 
De leden van de raad worden rechtstreeks volgens een personenstelsel gekozen 
door en uit de kiesgerechtigden in de onderscheiden geledingen. 
 
 
1.4 HET STEMBUREAU VAN HET IBMG 
 
Artikel 6 
1. Er is bij het iBMG een stembureau, bestaande uit 3 leden. Voor ieder lid wordt 

een plaatsvervangend lid benoemd. De leden en de plaatsvervangende leden 
worden door de decaan benoemd voor een periode van 2 jaar. 

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

3. Indien een lid of een plaatsvervangend lid zich kandidaat stelt bij de verkiezing 
van de leden van de BMG-raad, vervalt zijn lidmaatschap van het stembureau 
van rechtswege. 

4. Het stembureau van het iBMG is gevestigd in het bureau van het iBMG. 
5. Het stembureau van het iBMG beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de 

stemmen staken, beslist de voorzitter. 
 
Artikel 7 
1. Het stembureau van het iBMG is belast met de voorbereiding en de uitvoering 

van de verkiezing van de leden van de BMG-raad op de voet van het bij of krach-
tens dit hoofdstuk daaromtrent bepaalde. 

 
 
PARAGRAAF 2 - De regeling m.b.t. de kiesprocedure (Art. 8-32) 
 
 
2.1 HET TIJDSTIP VAN DE VERKIEZINGEN 
 
Artikel 8 
1. Behoudens bijzondere omstandigheden worden de verkiezingen van de leden 

van de BMG-raad gehouden omstreeks Pasen in het jaar, voorafgaande aan de 
nieuwe zittingstermijn van de leden van de raad. 

2. De prodecaan stelt met inachtneming van een termijn van ten minste 12 weken 
voor de laatste datum van de te houden verkiezingen vast op welke dagen de 
stemmingen voor de in het eerste lid bedoelde verkiezingen worden gehouden. 

 
3. Het stembureau van het iBMG maakt het tijdschema dat op de voet van het in dit 

hoofdstuk bepaalde voor de verkiezingen geldt zo spoedig mogelijk bekend. 
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2.2 DE KIEZERSREGISTERS 
 
Artikel 9 
1. Het stembureau van het iBMG draagt er zorg voor, dat aan de hand van de 

registers van personeelsleden en studenten waarvoor het college van bestuur de 
gegevens aanreikt, voor elke verkiezing de kiezersregisters tijdig worden 
opgemaakt. 

2. De kiezersregisters worden per geleding opgemaakt en vermelden van iedere 
kiesgerechtigde ten minste de naam en de voorletters en van studenten ten 
minste ook het studie-/examennummer. Voor het overige wordt de inrichting van 
de lijsten van kiesgerechtigden door het stembureau vastgesteld. 

 
Artikel 10 
Tenminste 8 weken voor de eerste dag van de stemmingen worden de 
kiezersregisters op door het stembureau vastgestelde en ten minste 1 week tevoren 
bekendgemaakte plaatsen voor een ieder ter inzage neergelegd. 
 
Artikel 11  
1. Iedere kiesgerechtigde kan tot het in artikel 13, tweede lid, bedoelde tijdstip 

schriftelijk aan het stembureau verbetering van een kiezersregister vragen, indien 
hij van mening is, dat hijzelf of een ander daarop in strijd met het in de artikelen 3 
en 9, tweede lid, bepaalde niet, onjuist dan wel ten onrechte is opgenomen. 

2. Het stembureau beslist zo spoedig mogelijk op het ingediende verzoek, verbetert 
zo nodig het desbetreffende kiezersregister en maakt zijn beslissing bekend. 

 
Artikel 12 
1. Het stembureau is bevoegd de kiezersregisters ambtshalve te verbeteren. De 

ambtshalve verbetering wordt aan de betrokkene meegedeeld en 
bekendgemaakt. 

2. De gegevens van een lid van een kiezersgemeenschap dat na het opmaken van 
de kiezersregisters deze gemeenschap verlaat, worden op de voet van het in 
artikel 3, tweede lid, bepaalde door het stembureau ambtshalve doorgehaald.  

 
 
2.3 DE KANDIDAATSTELLING 
 
Artikel 13  
1. De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad vindt plaats in 

uiterlijk de zevende week voor de eerste dag van de stemmingen. 
2. Het stembureau van het iBMG maakt uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van de 

stemmingen bekend voor welk tijdstip de kandidaatsopgaven bij het stembureau 
moeten zijn ingediend. 

 
Artikel 14 
1. Ieder personeelslid van het iBMG kan zich kandidaat stellen. 
2. Een kandidaatsopgave in 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 E.U.R.O.P.A. dan wel een bij deze 
centrales aangesloten vereniging, indien de betreffende centrale die vereniging 
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daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. 
 
Artikel 15 
Iedere student van het iBMG kan zich kandidaat stellen in de geleding van de 
studenten. 
 
Artikel 16 
1. Het indienen van een kandidaatsopgave moet persoonlijk geschieden. 
2. Het stembureau stelt de indiener van een kandidaatsopgave een getekend bewijs 

van ontvangst ter hand, waarop datum en tijdstip van indiening zijn vermeld. 
 
Artikel 17 
1. De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één 

kandidaatsopgave. 
2. De kandidaat moet behoren tot de geleding waarvoor de kandidaatsopgave wordt 

ingediend. 
3. Van iedere kandidaat moet de kandidaatsopgave tenminste de naam, de 

voorletters en het adres vermelden. 
4. Van iedere kandidaat moet de kandidaatsopgave een door de kandidaat 

ondertekende verklaring bevatten, dat hij bewilligt in zijn kandidatuur. Deze 
bewilliging kan alleen worden ingetrokken, indien is gehandeld in strijd met het in 
het eerste lid bepaalde. 

5. Van een kandidaat, behorende tot de geleding van de studenten, moet de 
kandidaatsopgave het studie-/examennummer vermelden. 

 
Artikel 18 
1. De kandidaatsopgave van de kandidaten als bedoeld in artikel 14 en artikel 15 

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 4 handtekeningen zijn vereist. 

2. De ondersteuners als bedoeld in het eerste lid mogen niet meer dan één 
kandidaatsopgave ondersteunen. 

3. Een kandidaatsopgave mag niet worden ondersteund door kandidaten. 
4. Van de ondersteuners als bedoeld in artikel 14 moet de kandidaatsopgave ten 

minste de naam en de voorletters vermelden. 
5. Van de ondersteuners als bedoeld in artikel 15 moet de kandidaatsopgave het 

studie-/examennummer vermelden. 
6. Een ondersteuning kan alleen worden ingetrokken, indien is gehandeld in strijd 

met het in het tweede lid bepaalde. 
 
Artikel 19 
De naam en voorletters van de kandidaat en de namen, voorletters en 
handtekeningen van de ondersteuners moeten op één blad zijn geplaatst. 
 
Artikel 20 
1. Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de kandidaatstelling 

onderzoekt het stembureau of de ingediende kandidaatsopgaven voldoen aan 
het in de artikelen 13 tot en met 19 bepaalde. 

2. Indien het stembureau met betrekking tot een kandidaatsopgave geen gebreken 
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constateert, verklaart het deze kandidaatsopgave geldig. 
3. Indien het stembureau constateert dat er minder kandidaten zijn dan beschikbare 

zetels (3,2,1 of 0 kandidaten per geleding), kan het stembureau de termijn van 
kandidaatstelling verlengen met een week. 

4. Indien het stembureau met betrekking tot een kandidaatsopgave constateert, dat 
deze niet binnen de (verlengde) termijn is ingediend, verklaart het deze 
kandidaatsopgave ongeldig. 

5. Zo spoedig mogelijk na het in het eerste lid bedoelde onderzoek maakt het 
stembureau de kandidaatsopgaven bekend, voorzien van zijn bevindingen. Het 
stembureau zendt een afschrift van deze bekendmaking aan de indieners van de 
kandidaatsopgaven dan wel, bij het ontbreken daarvan, aan de op deze opgaven 
geplaatste kandidaat. 

 
Artikel 21 
Indien het stembureau met betrekking tot een kandidaatsopgave een ander gebrek 
heeft geconstateerd dan genoemd in artikel 20, vierde lid, kan dit gebrek binnen een 
week na de in artikel 20, vijfde lid, bedoelde bekendmaking door de indieners van 
deze kandidaatsopgave dan wel, indien deze niet kiesgerechtigd zijn of ontbreken, 
door de op deze opgave vermelde kandidaat of ondersteuners worden hersteld. 
 
Artikel 22 
1. Zo spoedig mogelijk na het herstel van de geconstateerde gebreken dan wel het 

verstrijken van de in artikel 20 genoemde termijnen beslist het stembureau over 
de geldigheid van de desbetreffende kandidaatsopgaven en het handhaven van 
de daarop voorkomende kandidaten. 

2. Het stembureau verklaart een kandidaatsopgave ongeldig, indien: 
 a.met betrekking tot deze opgave niet is voldaan aan het in de artikelen 14, 

eerste en tweede lid, 15, 16, eerste lid, of 17 bepaalde; 
 b.al dan niet na toepassing van het in het derde lid bepaalde met betrekking tot 

deze opgave niet is voldaan aan het in artikel 18, eerste lid, bepaalde;  
 c.op deze opgave door toepassing van het in het derde lid bepaalde geen 

kandidaten zijn gehandhaafd. 
3. Het stembureau schrapt van een kandidaatsopgave de ondersteuning die in strijd 

is met het in artikel 18, tweede tot en met zesde lid, dan wel het in het artikel 19 
bepaalde. 

4. Het stembureau maakt zijn in het eerste lid bedoelde beslissing zo spoedig 
mogelijk bekend en zendt een afschrift van deze bekendmaking aan de indieners 
van de kandidaatsopgaven dan wel, bij het ontbreken daarvan, aan de op deze 
opgaven geplaatste kandidaten. 

 
Artikel 23 
Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in een geleding zijn te 
vervullen, worden de desbetreffende kandidaten geacht te zijn gekozen, zonder dat 
er een stemming plaats vindt. 
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2.4 DE STEMMING 
 
Artikel 24 
1. De kandidaten worden in het elektronische stemsysteem van de EUR in 

alfabetisch-lexicografische volgorde vermeld met hun naam en voorletters. Op 
verzoek van de kandidaat dan wel de indieners van de kandidaatsopgave wordt 
ook de roepnaam van de kandidaten vermeld. 

2. Op verzoek van de kandidaat dan wel de indieners van de kandidaatsopgave 
wordt achter de naam van de kandidaat de naam of aanduiding geplaatst van de 
groepering waartoe de kandidaat behoort. 

3. Op verzoek van de kandidaat wordt een motivatietekst met foto toegevoegd in 
het stemsysteem. 

 
Artikel 25 
De stemming vindt plaats door middel van het elektronisch stemsysteem van de 
EUR. De kiezer geeft door middel van het aanvinken van de naam van de kandidaat 
op het elektronisch stembiljet zijn keuze weer.  
 
 
2.5 HET VAN ONWAARDE VERKLAREN VAN DE STEMMING 
 
Artikel 26 
1. Het stembureau verklaart de stemming in een geleding van onwaarde, indien het 

stembureau oordeelt, dat zich bij de stemming in die geleding onregelmatigheden 
van dien aard hebben voorgedaan, dat daardoor de uitslag aldaar wezenlijk is 
beïnvloed. 

2. Indien het stembureau de stemming in een geleding van onwaarde verklaart, 
schrijft het stembureau voor die geleding een nieuwe stemming uit en stelt het 
een nadere regeling voor deze stemming vast. 

3. Het stembureau maakt de van onwaardeverklaring, de gronden waarop deze 
berust en de in het vorige lid bedoelde regeling zo spoedig mogelijk bekend. 

 
 
2.6 HET VASTSTELLEN EN BEKENDMAKEN VAN DE UITSLAG 
 
Artikel 27 
Het centraal stembureau van de EUR geeft de uitslag van elektronische stemming 
door aan het stembureau van iBMG. Het stembureau van iBMG stelt de uitslag van 
de verkiezing vast door overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de 
artikelen 33 tot en met 35. 
 
Artikel 28 
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitslag maakt het stembureau bekend 
welke kandidaten gekozen zijn. Het stembureau zendt een afschrift van de 
bekendmaking aan de gekozen verklaarde kandidaten en aan de voorzitter van de 
raad. 
 
Artikel 29 
Het 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 
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bekend. Het stembureau zendt een afschrift van het proces-verbaal aan de voorzitter 
van de raad. 
 
 
2.7 HET VOORZIEN IN VACATURES 
 
Artikel 30 
1. Het stembureau voorziet in een vacature in de raad door de uitslag in de 

desbetreffende geleding opnieuw vast te stellen. Kandidaten die niet bereid zijn 
op dat moment het lidmaatschap van de raad te aanvaarden worden hierbij 
buiten beschouwing gelaten. 

2. 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 
met dien verstande dat het opnieuw vaststellen van de uitslag geen gevolgen 
heeft voor de zitting hebbende leden van de raad. 

3. Het bepaalde in de artikelen 28 en 29 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 31 
1. Indien in een vacature niet door aanwijzing van een kandidaat kan worden 

voorzien en de resterende zittingstermijn meer dan negen maanden bedraagt, 
wordt in de desbetreffende geleding een tussentijdse verkiezing gehouden. 

2. Het stembureau stelt een nadere regeling voor deze verkiezing vast en maakt 
deze zo spoedig mogelijk bekend. 

 
 
2.8 HET BEZWAAR 
 
Artikel 32 
1. Ieder lid van de kiezersgemeenschap kan bij de prodecaan een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen tegen besluiten van het 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 7 dagen nadat het bestreden 
besluit is bekendgemaakt. 

3. De indiener van het bezwaarschrift wordt omtrent zijn bezwaarschrift door het 
stembureau in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door de 
Adviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften als bedoeld in artikel 51 
Bestuursreglement EUR. 

4. Het stembureau besluit binnen 7 dagen na ontvangst van het advies van de in 
het vorige lid bedoelde commissie op het ingediende bezwaarschrift en maakt 
zijn besluit bekend. 
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PARAGRAAF 3 - BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
3.1 TEN AANZIEN VAN HET VASTSTELLEN VAN DE UITSLAG 
 
Artikel 33 
1. De correct uitgebrachte stemmen worden bijeengevoegd en geteld. 
2. Het stembureau deelt vervolgens de aldus verkregen som door dan het aantal 

toe te wijzen zetels. Bij het vaststellen van dit getal wordt een breuk van een half 
of meer naar boven, en een breuk van minder dan een half naar beneden 
afgerond tot een heel getal. Het aldus verkregen getal wordt de kiesdeler 
genoemd. 

3. Indien tenminste één kandidaat een aantal stemmen heeft verkregen gelijk aan of 
groter dan de kiesdeler, vindt het bepaalde in artikel 34 toepassing; heeft geen 
van de kandidaten de kiesdeler gehaald, dan vindt het bepaalde in artikel 35 
toepassing.  

 
Artikel 34 
De kandidaat of kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen groter dan of 
gelijk aan de kiesdeler worden gekozen verklaard en krijgen ieder één zetel 
toegewezen. 
 
Artikel 35 
1. Indien na toepassing van artikel 34 blijkt dat niet alle zetels zijn toegewezen, 

worden deze zetels als restzetels beschouwd en toegewezen conform het in dit 
artikel bepaalde. 

2. Van de kandidaten die de kiesdeler niet hebben gehaald, wordt de kandidaat met 
het alsdan grootste aantal stemmen gekozen verklaard. 

3. Het vaststellen van de uitslag wordt voortgezet door herhaalde toepassing van 
het bepaalde in het tweede lid. Reeds gekozen verklaarde kandidaten worden 
hierbij buiten beschouwing gelaten. Het vaststellen van de uitslag wordt 
voortgezet tot het aantal gekozen verklaarde kandidaten gelijk is aan het aantal 
toe te wijzen zetels. 

4. Zo nodig wordt door loting beslist welke kandidaat gekozen wordt verklaard. 
 
 
 
PARAGRAAF 4 - SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 36 
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 37 
In gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien treft het 
stembureau een met de inhoud en strekking van de WHW in overstemming zijnde 
regeling, waarbij zoveel mogelijk de voorschriften van de Kieswet worden gevolgd. 
 
Artikel 38 
De artikelen van dit reglement treden in werking op 1 januari 2010. 
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