
Tijdschema verkiezingen 2022 Tilburg University 
 

N.B. Dit schema is aan wijzigingen onderhevig en kan nog aangevuld/aangepast worden. 
 
 

donderdag 3 februari 2022 Peildatum; genereren kiesregisters. 
  
v.a. vrijdag 18 februari 
(voorkeur) 

Kiezers kunnen hun registratie in de kiesregisters 
controleren door te mailen naar 
stembureau@tilburguniversity.edu. 

  
v.a. vrijdag 18 februari 
(voorkeur) 

Kandidaatstellingsformulier verkrijgbaar via de website 
(https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/bestuur-en-
beleid/medezeggenschap/verkiezingen) en 
stembureau@tilburguniversity.edu.  

  
maandag 21 februari t/m 
vrijdag 25 februari 16.00 uur 

Verbeteringsverzoeken m.b.t. het kiesregister kunnen 
worden ingediend bij het secretariaat van het 
Stembureau via stembureau@tilburguniversity.edu. 
Tegenspraak is mogelijk. 

  
maandag 28 februari t/m 
donderdag 3 maart 

Het Stembureau beslist op de verzoeken tot verbetering 
van het kiesregister dan wel op de tegenspraak van de 
desbetreffende verzoeken. De beslissingen kunnen 
nagevraagd worden via 
stembureau@tilburguniversity.edu. 

  
vrijdag 4 maart t/m 
donderdag 10 maart (16.00 
uur) 

Bezwaar tegen deze beslissing mogelijk bij het 
Stembureau, stembureau@tilburguniversity.edu. Het 
Stembureau besluit zo snel mogelijk.  

 

Kandidaatstelling 
 

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 
 

Via stembureau@tilburguniversity.edu 

 
donderdag 17 en vrijdag 18 maart Onderzoek van de kandidatenlijsten 
  
maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart 
(16.00 uur) 

Herstel verzuimen kandidatenlijsten 
mogelijk na ingebrekestelling door het 
Stembureau. 

  
maandag 28 maart  Openbare zitting van het Stembureau ter 

bepaling geldigheid van de 
kandidatenlijsten; aansluitend lijsten ter 
controle naar fracties. 

  
maandag 28 maart  
 
 

Gereedmaken verkiezingsoproep aan de 
kiezers 
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maandag 28 maart 
 
 

 
 
Bekendmaking kandidatenlijsten: 

- ter inzage via 
stembureau@tilburguniversity.edu   

- Kandidatenlijsten maken hun profiel 
bekend via de stemapplicatie 

 
maandag 11 april t/m donderdag 14 april1  
 
dinsdag 12 t/m donderdag 14 april 

Verkiezingen medewerkers  
 
Verkiezingen studenten 

  
maandag 11 april (medewerkers)  
en dinsdag 12 april (studenten) 9.00 uur  

Openen stemapplicatie en verzenden 
elektronische oproep verkiezingen 

  
donderdag 14 april 9.00 uur Verzenden elektronische herinnerings-

oproep   
  
donderdag 14 april 16.00 uur  Sluiting stemapplicatie 
  
donderdag 14 april 17.00 uur Openbare zitting van het Stembureau ter 

controle en registratie van de resultaten van 
de stemapplicatie en daarmee 
bekendmaking niet geautoriseerde uitslag 
(locatie wordt tijdig bekend gemaakt via de 
verkiezingswebsite2). Vervolgens publicatie 
op SharePoint. 

  
vrijdag 6 mei 14.00 uur Bekendmaking van de officiële uitslag door 

middel van de vaststelling van het proces-
verbaal. De uitslag wordt online 
gepubliceerd op SharePoint.  

 
maandag 16 mei t/m  
woensdag 25 mei (16.00 uur) 
 

 
Schriftelijk bezwaar mogelijk tegen de uitslag 
bij het Stembureau, 
stembureau@tilburguniversity.edu 
 

maandag 30 mei Beslissing op bezwaar 
         
 
 
 

 
1 Deze periode is voorgelegd aan de fracties in de Universiteitsraad.   
2 In verband met de dan geldende coronamaatregelen mogelijk alleen online. 
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