
INFORMATIE DIGITALE VERKIEZINGEN 

1. Inleiding
Op initiatief van het Centraal Stembureau kunnen de decentrale raden gebruik gaan maken van het 
stemprogramma Elections, waarmee de verkiezingen elektronisch kunnen plaatsvinden. In de 
volgende hoofdstukken wordt aangegeven welke werkzaamheden er door de verkiezingscommissies 
van de decentrale raden uitgevoerd dienen te worden om deze verkiezingen elektronisch te laten 
verlopen.

Uitvoering
Het Centraal Stembureau raadt aan om dezelfde stemperiode als de URaad verkiezingen aan te 
houden. De digitale verkiezingen starten op de eerste dag, maandag 13 juni om 9 uur en sluiten op de 
laatste dag, vrijdag 17 juni 2022 om 12 uur. Dan kan de uitslag bepaald worden.

2.1 Soort verkiezing 
Door de verkiezingscommissie van de faculteit of dienst moet de soort verkiezing, studenten en/of 
medewerkers, en per geleding het aantal zetels en stemgerechtigden worden doorgegeven. Hierbij 
kan tevens de start- en einddatum van de verkiezing worden opgegeven. Default worden de start- en 
einddatum van de URaad verkiezingen gehanteerd. 

2.2 Digitale kiezersregister 
Naast het kiezersregister op papier moeten de verkiezingscommissies een digitaal kiezersregister 
aanleveren. Dit digitale kiezersregister bevat dezelfde namen als de lijst en moet bij voorkeur 
aangeleverd worden in een Excel-bestand. Indien de verkiezingen zowel voor medewerkers als 
studenten worden gehouden, moet voor beiden een afzonderlijk bestand worden aangeleverd. 
Het digitale kiezersregister dient de volgende velden te bevatten: 

• Student- of medewerkernummer, 8 posities, een ‘S’ of ‘M’(let op: hoofdletter gebruiken) gevolgd
door 7 cijfers van het nummer.

• Geslachtsnaam + voorletters + tussenvoegsel

2.3 Kandidaatslijsten 
Zodra de kandidaatslijsten zijn vastgesteld, dienen de lijsten en de namen van de kandidaten 
aangeleverd te worden via e-mail. De volgende informatie moet doorgegeven worden: 
Per lijst: 

• Geleding

• Lijstnummer

• Lijstnaam kort (10 posities)

• Lijstnaam lang (40 posities)

• URL
Per kandidaat 

• Naam kandidaat

• Plaats op de lijst

• URL (optioneel)

Opmerking: 
Mocht blijken dat op de dag van kandidaatstelling, er evenveel of minder kandidaten zijn dan zetels, 
en er geen verkiezingen plaatsvinden, dan stoppen hier de werkzaamheden en wordt LISA hiervan in 
kennis gesteld. 



Informatie soort verkiezing, lijsten en kandidaten. 
Het is mogelijk vanuit het verkiezingsprogramma Elections door te klikken naar de eigen website. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste URL wordt doorgegeven, zodat deze in het programma 
opgenomen kan worden. 
Het is mogelijk een URL door te geven van: 

• De website van de Faculteits- of Dienstraad, eventueel per soort verkiezing (medewerkers of
studenten)

• De website van de lijst, met informatie over de lijst en kandidaten gezamenlijk

• Een pagina met informatie over een kandidaat (optioneel).
Als men de URL van de lijst doorgeeft, dan is het mogelijk op de naam van de lijst door te klikken naar 
deze website. Geeft men hiernaast ook nog een URL van de kandidaat door, dan krijgt men door te 
klikken op de naam van de kandidaat de juiste site met informatie over deze kandidaat te zien. 
Men is zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie op de websites. 

2.4 Beschikbaar stellen programma via website 
Zodra de gegevens over de kandidaten en het kiezersregister beschikbaar zijn, zal het programma 
ingericht worden op een testomgeving. De verkiezingscommissies krijgen dan de gelegenheid het één 
en ander te bekijken en te testen. Om te kunnen testen moeten medewerker- en/of studentnummer(s) 
van de tester(s) doorgegeven worden aan Karel Masselink (LISA). De definitieve URL van het 
programma wordt bekend gemaakt zodra het programma op de productie omgeving beschikbaar is. 
Deze URL kan men zelf op bijvoorbeeld de eigen site van faculteit of dienst plaatsen. LISA kan hierbij 
een adviserende rol spelen. 

2.5 De uitslagbepaling 
Zodra de verkiezingen zijn gesloten, worden de uitslagen uitgedraaid. De verkiezingscommissies 
ontvangen een overzicht met het aantal stemmen uitgebracht op een kandidaat. De uiteindelijke 
berekening doet men zelf.  

2.6 Tijdschema 
In het volgende tijdschema worden de peildata met de bijbehorende activiteiten weergegeven. 

Omschrijving Einddatum 

Aanleveren digitale kiezersregister dinsdag 15 maart

Aanleveren kandidatenlijst inclusief URL voor de 
kandidateninformatie 

dinsdag 24 mei

Testen programma verkiezingen dinsdag 7 juni 
Startdatum verkiezingen maandag 13 juni om 9.00 uur

Sluiting verkiezingen en uitdraaien verkiezingsuitslag vrijdag 17 juni om 12.00 uur

Belangrijk!!!!! 
Om tijdig het stemprogramma in te kunnen richten is het van groot belang dat de informatie op tijd 
wordt aangeleverd. 
Zodra het kiezersregister is samengesteld en goedgekeurd kan dit verzonden worden naar LISA 
(Karel Masselink). Worden er geen verkiezingen gehouden, dan moet LISA hiervan op de hoogte 
worden gebracht, zodat het kiezersregister verwijderd kan worden. 
Zijn er voldoende kandidaten dan zo spoedig mogelijk de kandidatenlijsten verzenden naar LISA. 
Als het kiezersregister en de kandidatenlijst te laat aangeleverd worden, dan bestaat het gevaar dat 
men geen gebruik kan maken van het stemprogramma.  




