Schema studentenraadsverkiezingen (C)SR en
opleidingscommissies voorjaar 2022
ma 7 feb 			

peildatum kiesgerechtigden (art. 10 lid 2)

ma 14 t/m ma 21 feb

openstelling kiezersregister (elektronisch, inloggen met UvA/VUnetID, art. 11 lid 1)

				

mogelijkheid om aan het CSB om wijziging te verzoeken (art. 12 lid 1)

ma 21 t/m vrij 25 feb

CSB beslist over verzoeken tot wijziging en muteert zo nodig (art. 12 lid 3)

ma 28 feb

		

vaststellen kiezersregister door CSB (art. 12 lid 5)

di 1 t/m vrij 4 mrt		

termijn voor het indienen van bezwaren (art. 52)

ma 7 mrt			

behandeling bezwaren

ma 11 t/m di 19 apr		

kandidaatstelling

vrij 22 apr			

herstel verzuimen (art. 23 lid 1)

ma 25 apr			

openbare zitting CSB i.v.m. vaststelling kandidatenlijsten, art. 24 lid 1) 16.00 uur, Maagdenhuis, kamer 21

di 26 apr			

terinzagelegging besluit vaststelling kandidatenlijsten (art. 30 lid 2)

di 26 apr t/m ma 2 mei

termijn voor het indienen van bezwaren (art. 52)

ma 9 mei			

behandeling bezwaren

ma 16 t/ vrij 20 mei		

STEMPERIODE

ma 30 mei			

openbare zitting CSB i.v.m. vaststelling uitslag, (art. 39 lid 1), 15.00 – 15.30 uur, om 16.00u gevolgd door

				

feestelijke bekendmaking door rector magnificus (nadere informatie later)

Aanwijzing lid studentenraad voor zetel in CSR (aanwijzing af te vaardigen lid)
Uiterlijk 17 juni 2022 (9.00 uur) meldt de voorzitter van de facultaire studentenraad het Centraal Stembureau welk lid de studentenraad
zal vertegenwoordigen in de Centrale Studentenraad. Deze deadline geldt óók voor raden die ervoor kiezen geen persoon af te vaardigen
(vaak geldt dit voor de studentenraad van Tandheelkunde). Zodra bekend is of een zetel in de CSR niet zal worden bezet door een of meer
afgevaardigden, kan het Centraal Stembureau gaan bepalen welke partij de hierdoor ontstane restzetel zal worden toegewezen (volgens de
norm voor het toewijzen van restzetels, t.w. de partij die per zetel gemiddeld de meeste stemmen behaalde).

