
De stemming voor de RVA geschiedt in twee fases. De eerste fase toetst per kandidaat of deze 
genoeg steun binnen de ALV geniet voor zijn kandidaatstelling als RVA-lid. De tweede fase bepaalt 
daadwerkelijk welke leden de plekken binnen de RVA zullen bekleden. Deze tweede fase geschiedt 
niet wanneer er minder kandidaten over zijn na de eerste fase dan er plekken te bekleden zijn in de 
RVA. 

De eerste stemming geschiedt door middel van een gesloten stemming over iedere kandidaat voor 
de RVA, ofwel voor de kandidaatstelling, ofwel tegen de kandidaatstelling, ofwel onthouding, ook 
wel bekend als blanco. Blanco stemmen worden niet meegenomen in de verdere telling.  Zowel 
aanwezigen als machtigingen mogen stemmen. Iedere kandidaat die een meerderheid van het totaal 
aantal stemmen heeft gehaald gaat door naar de volgende fase. Eenieder die deze drempel niet 
heeft gehaald valt af. 

Als het aantal overgebleven kandidaten kleiner is dan het aantal te vullen plekken in de RVA, worden 
deze aangesteld als nieuwe RVA leden zonder een vervolg stemming, zij genieten voldoende steun 
van de ALV. 

Wanneer er meer kandidaten door de eerste fase zijn gekomen dan er plekken zijn in de RVA 
geschiedt er een tweede stem fase. Deze stemming zal plaatsvinden door middel van een zogeheten 
Single Transferable Vote (STV). In essentie maakt iedere stemgerechtigde een ranglijst van de 
kandidaten. Vervolgens wordt de kandidaat gekozen die het vaakst het hoogst op de ranglijst staat. 
Dit om ervoor te zorgen dat diegenen, die de breedste steun van de ALV genieten, ook gekozen 
worden. Een technische uitleg van STV is als volgt: 

Ieder stemgerechtigd persoon (en machtiging) maakt een ranglijst van de kandidaten, waar plek 1 de 
kandidaat is die zij het meest prefereren, en de laatste plek de kandidaat die zij het minst 
prefereren. Niet elke kandidaat hoeft een plek te krijgen op het biljet. Vervolgens geschiedt er een 
telling van alle stemmen. Een stem wordt toegekend aan de persoon op plek 1 van de ranglijst op 
ieder stembiljet. Vervolgens wordt er gekeken of een kandidaat de kiesdrempel bereikt heeft. Deze 
drempel wordt bepaald door: 

 

Wanneer een kandidaat deze drempel bereikt heeft wordt zij aangemerkt als verkozen. Vervolgens 
wordt er gekeken of deze kandidaat meer stemmen heeft behaald dan deze drempel. Deze extra 
stemmen zullen verdeeld worden over de andere kandidaten aan de hand van de 2e voorkeur op de 
stembiljetten.  

Voorbeeld: 

Kandidaat A heeft 20 stemmen behaald, waar er 10 nodig zijn om verkozen te worden. 10 van zijn 
stemmen zijn dus “over” en zullen worden verdeeld. 50% van alle stemmen op A heeft B als 2e 
voorkeur, waardoor er 5 van deze stemmen naar B gaan. 20% heeft kandidaat C als voorkeur voor 2 
stemmen op C, de rest heeft D wat zorgt voor 3 extra stemmen voor D. 

Als er geen enkele kandidaat de kiesdrempel bereikt heeft valt de kandidaat met de minste totale 
stemmen af. De stemmen van deze persoon zullen worden herverdeeld over de rest van de 
kandidaten met de 2e voorkeur op het stembiljet. 



Deze stappen worden herhaald totdat er óf een aantal kandidaten verkozen is gelijk aan de 
beschikbare plekken, óf tot het totaal aantal overgebleven kandidaten gelijk is aan de te verdelen 
zetels. Deze kandidaten zullen de nieuwe RVA vormen. 

 

Een voorbeeld van een STV-verkiezing in actie ziet er als volgt uit: 

Mensen stemmen voor hun favoriete eten en brengen de volgende stemmen uit: 

 

Vervolgens wordt het kiesquotum vastgesteld: 

 

Nu worden de winnaars op deze manier vastgesteld: 

 

Sinaasappel, chocola en aardbei zijn dus de winnaars. 


