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De verkiezingsperiode wordt vastgesteld (waar mogelijk) rekening houdende met de volgende 
factoren: 

- Niet in een tentamenweek 
- Niet in een onderwijsvrije week 
- Niet in een schoolvakantieweek 
- Niet in een week waarin een nationale feestdag valt 
- Minimaal 1 (liefst meer) en maximaal 4 weken na vaststelling kandidatenlijsten 
- Liefst niet te laat (eind mei/juni) zodat de periode tussen verkiezingen en start 

raadsperiode lang genoeg is om goed ingewerkt te worden 
- Liefst niet te vroeg (april) zodat de periode tussen verkiezingen en start raadsperiode niet 

te lang is en het animo verloren gaat 
- Liefst tegelijk met HU  
- Liefst tegelijk met overige universiteiten 

 
 

 
 
Tijdschema verkiezingen 2023     
 
In 2023 worden verkiezingen gehouden voor: 
− Studenten en personeel in universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden 
 
 
Het Centraal Stembureau heeft het volgende tijdschema vastgesteld voor de U-
raadverkiezingen: 
 
bekendmaking plaats en periode kandidaatstelling (uiterlijk 6 weken voor 
kandidaatstelling, zie Kiesreglement 6.1)  

• (uiterlijk) maandag 16 januari 2023 Via DUB en overige interne 
kanalen (zowel door CSb als 
decentrale kiescommissies) 
  
 

vaststellen kiesregisters (5e werkdag in maart, zie Kiesreglement 5.1) en 
terinzagelegging, zie Kiesreglement 5.2) 

 
• woensdag 1 maart 2023    Peildatum aanwijzing  

kiesgerechtigden 
 

• (uiterlijk) maandag 6 maart 2023   Aanlevering kiesregisters door  
ITS 
 

• (uiterlijk) dinsdag 7 maart 2023   Vaststelling kiesregisters door 
CSb/kiescommissies 
  

• dinsdag 7 maart – donderdag 6 april 2023 De kiesregisters liggen ter  
inzage tot einde kandidaatstelling 
(bij secretaris CSb) 
 
 

   
plaats en periode kandidaatstelling U-raadsverkiezingen 

• dinsdag 7 maart – donderdag 6 april 2023 Indienen lijsten kandidaatstelling 
U-raad  



 
 

 
• (uiterlijk) donderdag 6 april Indien van toepassing: update 

kiesregisters aanleveren (ITS) en 
vaststellen (CSb/kiescommissies) 
 

herstelperiode (eindigt drie werkdagen na in kennisstelling verzuim, zie 
Kiesreglement 8.1 en 8.2) 
 

• dinsdag 11 april 2023 Indieners worden in kennis 
gesteld van evt. verzuimen 
 

• woensdag 12 t/m vrijdag 14 april 2023  Gelegenheid tot herstel  
verzuimen 
 

vaststelling kandidatenlijsten (zie Kiesreglement 8.3) 
• maandag 17 april 2023    Vaststelling U-raad kandidaten 

(in openbare zitting)  
 

 
 
Indien er meer kandidaten zijn dan zetels, wordt een stemming uitgeschreven. 
 
Tijdschema stemming (zie Kiesreglement 9.1 en 14):  
 

• (uiterlijk) donderdag 4 mei 2023   Indien van toepassing: update  
kiesregisters aanleveren (ITS) en 
vaststellen (CSb/kiescommissies) 
 

• maandag 8 t/m woensdag 10 mei 2023  Stemming 
 
 

• vrijdag 12 mei 2023     Voorbereidende vergadering  
i.v.m. vaststelling aantal geldig 
uitgebrachte stemmen U-raad 

 
• vrijdag 12 mei 2023 Openbare vergadering i.v.m. 

vaststelling verkiezingsuitslag 
U-raad  

 
 
Vastgesteld door het Centraal Stembureau op 3 oktober 2022. 
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2023 Election timetable    
 
In 2023, elections will be held for: 
− student and staff members of the University Council and Faculty Councils and staff 

members of the representative Councils of Corporate Offices and University Library. 
 
 



 
 

The Central Electoral Office has adopted the following timetable for the University Council 
elections: 
 
Announcement of the place and period for candidate nominations (no later than 
six weeks prior to the candidate nominations; see Election Regulations 6.1)  

• Monday 16 January 2023 at the latest Via DUB and other internal 
channels (both by the Central 
Electoral Office and by local 
electoral committees) 
  
 

Adoption of electoral registers (fifth working day in March, see Election 
Regulations 5.1; for inspection, see Election Regulations 5.2) 

 
• Wednesday 1 March 2023 Date of electoral register 

compilation 
 

• Monday 6 March 2022 (at the latest)  Distribution of electoral registers 
 

• Tuesday 7 March 2023 (at the latest)  Adoption of electoral registers
   

• Tuesday 7 March – Thursday 6 April 2023 Electoral registers are available 
for inspection until the end of the 
nomination period (with the 
Central Electoral Office 
secretary) 
 
 

   
Place and period of nomination for candidate nominations for the University 
Council elections 

• Tuesday 7 March – Thursday 6 April 2023 Submission of lists of candidates 
for the University Council  
 

Repair period (ends three working days after notification of default; see 
Election Regulations 8.1 and 8.2) 
 

• Tuesday 11 April 2023 Submitters will be informed of 
any defaults 
 

• Wednesday 12 – Friday 14 April 2023  Opportunity to repair  
any defaults 
 

Adoption of lists of candidates (see Election Regulations 8.3) 
• Monday 17 April 2023    Adoption of University Council 

candidates 
(in public session)  

 
 
 
If there are more candidates than seats, a vote will be called. 
 
Voting timetable (see Election Regulations 9.1 and 14)  
 

• Monday 8 – Wednesday 10 May 2023  Vote 
 
 



 
 

• Friday 12 May 2023     Preparatory meeting  
in connection with determining 
the number of valid votes cast 
for the University Council 

 
• Friday 12 May 2023 Public meeting to adopt election 

results for the 
University Council  

 
 
Adopted by the Central Electoral Office on 3 October 2022. 
 
 
 


