11 februari 2020

Lijst VUUR
Verkiezingsreglement
Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Dit document is het verkiezingsreglement zoals bedoeld in het huishoudelijk
reglement van VUUR.
2. Dit reglement is geldig tot en met de dag van de volgende wijziging.
3. In dit reglement worden de volgende termen of afgeleiden daarvan gebruikt:
a. Universiteit: de Universiteit Utrecht;
b. Verkiezingen: de verkiezingen voor de universiteitsraad en faculteitsraden aan
de universiteit;
c. Fractie: een fractie in de zin van de statuten en het huishoudelijk reglement;
d. Sollicitatiecommissie: de sollicitatiecommissie in de zin van de statuten en het
huishoudelijk reglement;
e. Sollicitant: eenieder die solliciteert bij de sollicitatiecommissie voor een plek
op een kandidatenlijst van VUUR;
f. Kandidaat: een kandidaat in de zin van de statuten;
g. Lijsttrekker: een kandidaat die de eerste positie op een kandidatenlijst heeft;
h. Kiezer: iedere stemgerechtigde tijdens de verkiezingen.
Universitaire sollicitatiecommissie
Artikel 2
1. De universitaire sollicitatiecommissie, afgekort ook wel als ‘SoCo’ aangeduid, is een
subcommissie van de sollicitatiecommissie.
2. De universitaire sollicitatiecommissie is bevoegd tot het vaststellen van de
kandidatenlijst van VUUR voor de universiteitsraad overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5. Het bestuur is echter verantwoordelijk voor het indienen van deze
kandidatenlijst.
3. De universitaire sollicitatiecommissie bestaat uit drie tot vijf personen. Er wordt
gestreefd naar een diverse samenstelling.
4. De universitaire sollicitatiecommissie wordt benoemd door een hiertoe strekkend
besluit van de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Ten
minste één bestuurslid en, waar mogelijk, een lid van de fractie UR dienen lid te zijn
van deze commissie.
5. De algemene vergadering waarin wordt besloten over de benoemingen zoals
gesteld in het vorige lid vindt uiterlijk plaats in december, tenzij het bestuur dit
redelijkerwijs niet wenselijk acht.
6. De leden van de universitaire sollicitatiecommissie worden benoemd voor een
periode van één verenigingsjaar. Deze termijn eindigt van rechtswege.
Facultaire sollicitatiecommissie
Artikel 3
1. Een facultaire sollicitatiecommissie is een subcommissie van de
sollicitatiecommissie.
2. Een facultaire sollicitatiecommissie is bevoegd tot het vaststellen van de
kandidatenlijst voor een faculteitsraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en
wordt benoemd door de desbetreffende fractie. Deze subcommissie is tevens
verantwoordelijk voor het indienen van voornoemde kandidatenlijst.
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3. Indien een faculteit geen verkozen fractie van VUUR heeft, zijn zowel de universitaire
sollicitatiecommissie als het bestuur bevoegd tot het bepaalde in het vorige lid,
waarbij eerstgenoemde voorrang geniet
4. Indien de algemene ledenvergadering daartoe besluit, is de universitaire
sollicitatiecommissie bevoegd tot het bepaalde in lid 2.
5. De leden van een facultaire sollicitatiecommissie worden benoemd voor een periode
van één verenigingsjaar. Deze termijn eindigt van rechtswege.
Sollicitatieprocedure
Artikel 4
1. Elke subcommissie van de sollicitatiecommissie stelt een sollicitatieprocedure op. De
sollicitatieprocedure van de universitaire sollicitatiecommissie wordt tijdig ter
kennisname gestuurd aan het bestuur. Indien een facultaire sollicitatiecommissie is
benoemd, wordt de sollicitatieprocedure vastgesteld door de fractie van de
desbetreffende faculteit en slechts ter kennisname gegeven aan het bestuur.
2. Elke sollicitatieprocedure bevat tenminste een tijdpad, een profielschets van de
kandidaten en een wijze van solliciteren.
3. Alle sollicitaties worden gevoerd door tenminste twee leden van de betreffende
subcommissie van de sollicitatiecommissie.
4. Alle sollicitanten dienen respectvol te worden behandeld.
Vaststelling van de kandidatenlijst
Artikel 5
1. Een kandidatenlijst kan pas worden vastgesteld nadat het bestuur het lidmaatschap
van VUUR van de betreffende personen op de voorgenomen kandidatenlijst heeft
bevestigd.
2. Het bestuur kan een aparte commissie instellen om sollicitanten en lijstduwers te
werven voor een fractie. Deze commissie ondersteunt de betreffende subcommissie
van de sollicitatiecommissie in het vaststellen van de kandidatenlijst.
3. Elke subcommissie van de sollicitatiecommissie is verplicht de uitkomst van de
sollicitaties en verdeling van de lijstduwers in de vorm van een
conceptkandidatenlijst ter advies voor te leggen aan het bestuur alvorens de
kandidatenlijst vast te stellen. Ingeval het bestuur een dergelijke commissie zoals
bedoeld in het vorige lid heeft ingesteld, wint het bestuur bij deze commissie advies
in over de verdeling van de lijstduwers alvorens voornoemd advies te geven.
4. Elke subcommissie van de sollicitatiecommissie is verplicht de vastgestelde
kandidatenlijst ter kennisname te geven aan het bestuur. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de bekendmaking van de kandidatenlijsten onder de leden.
5. Het besluit van een sollicitatiecommissie tot vaststelling van de kandidatenlijst staat
niet open voor bezwaar en beroep.
Verkiezingscampagne
Artikel 6
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verkiezingscampagne.
2. Het bestuur kan een commissie instellen ten behoeve van de organisatie van de
verkiezingscampagne.
3. Iedere kandidaat is verplicht deel te nemen aan de verkiezingscampagne. De
lijsttrekker is de contactpersoon voor de organisatie van de verkiezingscampagne
van de betreffende fractie.
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4. Alle leden dienen zich respectvol op te stellen tegenover kiezers en kandidaten van
andere partijen. Alle leden zijn tevens gehouden aan de richtlijnen van de universiteit.
5. Het bestuur kan jaarlijks aanvullende afspraken maken op dit reglement met andere
partijen over de etiquette van de verkiezingscampagne. Alle leden zijn verplicht zich
hieraan te houden.
Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 7
1. Elke subcommissie van de sollicitatiecommissie is verplicht voor de verkiezingen een
overdrachtsdocument aan te leveren bij het bestuur, welke het verwerkt in één
document voor de sollicitatiecommissie.
2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of indien bij de toepassing of uitleg
van een artikel verschil van mening ontstaat, beslist het bestuur na de Raad van
Advies te hebben gehoord.
3. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht ingevolge een
daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Het gewijzigde
reglement wordt van kracht de dag volgende op die wijziging.
4. Dit reglement treedt in werking op 11 februari 2020.
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