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HOOFSTUK 1
REGISTRATIE
Algemeen
Als een politieke groepering aan de verkiezing van de leden van de gemeenteraad wil deelnemen en
boven zijn lijst een aanduiding (naam) wil plaatsen, zal registratie moeten plaatsvinden bij het centraal
stembureau. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe bijgehouden register.
Heeft er geen registratie plaatsgevonden, of was die te laat, dan wil dat niet zeggen dat de groepering
niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan geen aanduiding
boven de lijst plaatsen, de lijst krijgt alleen een nummer.
Men hoeft niet voor iedere verkiezing opnieuw te registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men
bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. Men hoeft dus
geen zetel te hebben behaald. Heeft een partij geen of een ongeldige kandidatenlijst ingeleverd, dan
wordt de aanduiding geschrapt uit het register.
Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. Er hoeft dan
niet opnieuw een waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift
van de notariële akte te worden overgelegd. Verzoeken hiertoe ingediend na de tweeënveertigste dag
vóór de kandidaatstelling blijven voor de daaropvolgende verkiezingen buiten behandeling.
Een landelijke partij die ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal of van de leden van Provinciale Staten een aanduiding heeft laten registreren, kan niet meer
verzoeken om een registratie op gemeentelijk niveau. Deze registratie werkt automatisch door naar
verkiezingen op gemeentelijk niveau, tenzij de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een
reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en daardoor verwarring te duchten
is.

Tijdstip registratie
Registratie kan in principe het gehele jaar door. De enige restrictie is dat een registratieverzoek ingediend
na de tweeënveertigste dag voor de kandidaatstelling voor de eerstvolgende verkiezing buiten
beschouwing blijft en pas geldt voor de daarop volgende verkiezingen.
Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing is de uiterste datum waarop politieke groeperingen hun
aanduiding kunnen registreren 20 december 2021.

Wanneer is registratie niet nodig
1. Bij doorwerking van de registratie.
Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de
verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of Provinciale Staten hoeven de aanduiding
niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren en hoeven dus voor de
registratie ook geen waarborgsom te betalen. Uitzondering: de registratie werkt niet door indien deze
geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds op gemeentelijk niveau geregistreerde
aanduiding van een andere politieke groepering.
Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde
aanwijzen, die bevoegd zijn namens de groepering op te treden. De (plaatsvervangend) gemachtigde
is op zijn beurt weer bevoegd om indieners van lijsten te machtigen de geregistreerde aanduiding
boven de lijst te plaatsen.
2. Voor partijen die bij de vorige verkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd.
De plaatselijke groeperingen die reeds eerder geregistreerd zijn en bij de vorige verkiezingen een
geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet opnieuw te laten registreren.
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Over te leggen stukken
Een politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn. Een stichting is dus
niet toegestaan. Ten bewijze hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overgelegd:
1. Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
2. Een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister.
Tevens moet bij een verzoek om registratie worden overgelegd:
3. Een bewijs van storting van een waarborgsom.
4. Een verklaring van de groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde worden
aangewezen.

Wat kan geregistreerd worden
De aanduiding (naam) waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wenst te worden kan geregistreerd
worden. Dit kan zijn:
1. De volledige naam van de groepering.
2. De afkorting van de naam van de groepering.
3. Beide (zowel 1 en 2).
Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de kandidatenlijst worden vermeld.

Waarborgsom
Voor de registratie van (de naam of aanduiding van) een politieke groepering moet een waarborgsom
worden betaald van € 112,50. Deze waarborgsom moet aan de gemeente Tilburg worden overgemaakt
op bankrekening NL18ABNA0615098576 t.n.v. Gemeente Tilburg onder vermelding van “waarborgsom
registratie politieke groepering (gevolgd door de naam)”. Dit moet ruim vóór 20 december 2021 gebeurd
zijn, in verband met de te nemen beslissing door het centraal stembureau.
Deze waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing na de beslissing
op het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd.

Voorwaarden voor registratie
Op een verzoek om registratie moet afwijzend worden beschikt indien:
1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
2. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding voor de
gemeenteraad, provinciale staten of de tweede Kamer der Staten-Generaal;
3. de aanduiding misleidend is voor de kiezers;
4. de aanduiding méér dan 35 letters of andere tekens bevat (hieronder vallen ook spaties of blanco
ruimten);
5. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een door een rechterlijke uitspraak
verboden rechtspersoon;
6. op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van een geheel of in hoofdzaak gelijkluidende
aanduiding worden ingediend; beide verzoeken moeten dan worden afgewezen indien tenminste niet
een op grond van de punten 1 tot en met 5 is afgewezen.
De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde bekend gemaakt en op de in
Tilburg gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht (via publicatie op de gemeentelijke website en
publicatie in het Gemeenteblad).
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Beroep
Tegen een beschikking betreffende registratie kan uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de
openbare kennisgeving beroep worden aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

HOOFDSTUK 2
KANDIDAATSTELLING
Algemeen
Op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het
centraal stembureau. De locatie waar het centraal stembureau zitting heeft wordt tijdig bekend gemaakt.
Dit is een fatale termijn. Een lijst die buiten deze tijden wordt aangeboden, wordt wel geaccepteerd, maar
moet ongeldig worden verklaard.

Inlevering kandidatenlijst
Alleen de groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben
ingeleverd, kunnen aan de verkiezing deelnemen.
De kandidatenlijst moet bij het centraal stembureau worden ingeleverd door een voor die verkiezing
kiesgerechtigde kiezer. De inleveraar moet zich legitimeren met een document als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de Identificatieplicht (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Voor de kandidatenlijst geldt een voorgeschreven model.
Het centraal stembureau is niet verplicht om de partijen er op te wijzen dat zij nog geen lijst hebben
ingeleverd.

Over te leggen stukken
De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Hierbij moeten de volgende
stukken worden overgelegd:
1. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven de lijst de
aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is.
2. Een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de inleveraar bevoegd is om
de geregistreerde aanduidingen of afkortingen samen te voegen (indien van toepassing).
3. Bij het door verschillende groeperingen indienen van een gezamenlijke kandidatenlijst met een
samengevoegde aanduiding (bijvoorbeeld C.D.A.-P.v.d.A.) hoeft geen afzonderlijke registratie plaats
te vinden. De in de samenvoeging gebruikte aanduidingen (of afkortingen) moeten dan wel dezelfde
zijn zoals die zijn geregistreerd. Als hiervan wordt afgeweken dan is registratie wel vereist. De
samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens (inclusief spaties)
bevatten.
4. Ten minste 30 ondersteuningsverklaringen.
Deze verklaringen (waarvoor een model is voorgeschreven) kunnen door voor de
gemeenteraadsverkiezing geregistreerde kiezers, onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) in de periode van veertien dagen voorafgaand aan en op de dag
van kandidaatstelling ten overstaan van een door de burgemeester aangewezen ambtenaar worden
afgelegd.
Indien een politieke groepering bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een of meer zetels heeft
behaald, hoeven voor deze verkiezingen geen ondersteuningsverklaringen te worden ingeleverd.
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5. Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling.
Hierbij moet voor die kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad tevens een kopie
van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) worden overgelegd.
Ontbreekt de kopie dan wordt de verklaring geacht te ontbreken.
Let op: geen gegevens afdekken en van identiteitskaart en rijbewijs beide zijden kopiëren.
De verklaring van instemming (waarvoor model H9 is voorgeschreven) kan niet worden ingetrokken.
6. Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 225,00.
Dit geldt alleen voor groeperingen die geen zitting hebben in de (huidige) gemeenteraad van Tilburg.
7. Bij de inlevering van de kandidatenlijst wordt een bewijs van inlevering verstrekt.
De kandidatenlijst en alle bijlagen kunnen via het OSV programma (Ondersteunende Software Verkiezingen)
worden gegenereerd. Dit programma wordt landelijk beschikbaar gesteld.

Waarborgsom kandidaatstelling
Groeperingen waarvan de aanduiding niet was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de
laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad één of meer zetels zijn toegekend, moeten
voor het inleveren van de kandidatenlijst een waarborgsom storten. Voor de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad is dit bedrag € 225,00.Deze waarborgsom moet aan de gemeente Tilburg worden
overgemaakt op bankrekening NL18ABNA0615098576 t.n.v. Gemeente Tilburg onder vermelding van
“waarborgsom kandidaatstelling politieke groepering (gevolgd door de naam)”. De betaling moet vóór 31
januari 2022 op bovengenoemde rekening zijn ontvangen.
De waarborgsom wordt teruggegeven indien 75 % of meer van de kiesdeler wordt gehaald of indien géén
kandidatenlijst is ingeleverd.
De waarborgsom hoeft niet te worden betaald door de thans zitting hebbende partijen.

Voorwaarden kandidatenlijst
De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. Er mogen maximaal 50 kandidaten op worden geplaatst. Indien de groepering bij de laatstgehouden
gemeenteraadsverkiezing méér dan 15 zetels heeft gehaald, geldt een aantal van tweemaal het
aantal zetels met een maximum van 80 kandidaten.
2. Dit geldt ook voor samenvoeging van lijsten. Het aantal zetels van de aan de samenvoeging
deelnemende groeperingen worden dan bij elkaar opgeteld.
3. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven.
4. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode (4 jaar) de voor de gemeenteraad vereiste leeftijd van 18
jaar bereiken.
5. De naam van de kandidaat mag maar op één lijst voorkomen (bij dezelfde kieskring).
6. De kandidaat moet ingezetene zijn van Tilburg. Is dat niet het geval dan moet men een verklaring
overleggen waaruit blijkt dat men voornemens is bij benoeming ingezetene van de gemeente te
worden.

Wijze van vermelding op kandidatenlijst
Ten aanzien van de vermelding op de kandidatenlijst gelden ingevolge het Kiesbesluit de volgende
vereisten:
Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met naam, voorletters, geboortedatum, adres en
woonplaats. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld.
Daarachter mag ter aanduiding van het geslacht de toevoeging “(m)” of ”(v)” worden geplaatst. Ook de
nadere aanduiding sr. en jr. wordt toegestaan. De adellijke titels en predikaten behoren eveneens tot de
toegestane “nadere aanduiding van de naam”. Wetenschappelijke titels en andersoortige aanduidingen
mogen niet worden vermeld.
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In overeenstemming met het naamrecht in het Burgerlijk Wetboek kunnen gehuwde en gehuwd geweest
zijnde personen en personen wiens partnerschap is geregistreerd of geregistreerd is geweest op één van
de volgende manieren op de kandidatenlijst worden vermeld:
1. met alléén de eigen naam;
2. met alléén de naam van de (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner;
3. met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd of voorafgegaan door de
geslachtsnaam van de (ex-) echtgenoot of (ex-) geregistreerde partner.
Aanduidingen als bijvoorbeeld “echtgenoot van”, “weduwe van”, “geboren” of afkortingen daarvan, zijn
niet toegestaan.

Onderzoek van de kandidatenlijst
Op 1 februari 2022 om 16.00 uur vindt de zitting van het centraal stembureau plaats tot onderzoek van de
kandidatenlijsten. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Deze zitting is niet openbaar.

Verzuimen
Bij het onderzoek van de kandidatenlijsten kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd:
>
>
>
>
>

verklaring van ondersteuning ontbreekt
verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt
kandidaat is niet op de juiste wijze op de kandidatenlijst vermeld
verklaring van instemming ontbreekt
de kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt of is niet volledig bij de instemmingsverklaring van
een kandidaat die nog geen zitting heeft in de raad;
> bewijs van storting van de waarborgsom ontbreekt;
> de inleveraar heeft zich niet gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de identificatieplicht;
> verklaring van machtiging tot naamaanduiding boven de lijst ontbreekt;
Deze verzuimen kunnen hersteld worden op 2 februari 2022 en 3 februari 2022 van 09.00 uur tot 17.00
uur en op 4 februari 2022 van 09.00 uur tot 15.00 uur. Hiertoe wordt met de betrokken partijen een
afspraak gemaakt.
Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe kandidaten worden gedaan. Invulling van
de namen van kandidaten op een blanco lijst is achteraf niet mogelijk. De ingevulde kandidatenlijsten
mogen worden gekopieerd, zolang de handtekeningen maar origineel zijn.

Voorcontrole kandidatenlijst
Om te voorkomen dat er straks binnen een vrij krappe termijn van drie dagen nog allerlei verzuimen
moeten worden hersteld, is het mogelijk om de lijsten vooraf te laten beoordelen op mogelijke verzuimen.
U kunt hiertoe telefonisch een afspraak maken met de heer C. Janssens (06 53543005).
Let op: als er bij de voorcontrole veranderingen op de kandidatenlijst worden aangebracht, dan moeten er
natuurlijk ook nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning worden ingeleverd.

Geldigheid kandidatenlijst
Op 4 februari 2022 om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de
geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het
handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding, de nummering van de kandidatenlijsten en de
openbaarmaking van de lijstnummers.
Tegen het besluit van het centraal stembureau kan iedere kiesgerechtigde binnen vier dagen een
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die uiterlijk binnen 6
dagen na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak doet.
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Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten:
>
>
>
>
>
>
>

die niet op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn ingeleverd;
waarvan (indien vereist) het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt;
waarbij te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd;
waarbij niet het juiste model formulier is gehanteerd;
die niet persoonlijk door een kiesgerechtigde zijn ingeleverd;
waarop alle kandidaten zijn geschrapt.
waarbij de inleveraar zich niet heeft gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de Identificatieplicht.

Samenvoeging
Er kan sprake zijn van een samenvoeging van politieke groeperingen. Bij samenvoeging is er sprake van
één lijst waarboven de aanduidingen of afkortingen van de groeperingen worden samengevoegd
(bijvoorbeeld RPF/GPV/SGP). Bij de inlevering van de kandidatenlijst moeten zij gezamenlijk de wens
daartoe kenbaar maken. In de aanduidingen mogen geen veranderingen worden aangebracht. De
samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens (inclusief spaties) bevatten.

Nummering kandidatenlijsten
Op 4 februari 2022 om 16.00 uur worden de kandidatenlijsten in de openbare zitting van het centraal
stembureau genummerd.
Eerst worden genummerd de groeperingen die voor een voorkeursnummer in aanmerking komen.
Aan het verkrijgen van een voorkeurnummer zijn in principe twee voorwaarden verbonden:
1. bij de vorige verkiezingen moet de groepering een aanduiding boven de lijst hebben geplaatst.
2. de groepering moet bij de vorige verkiezingen één of meerdere zetels hebben behaald.
Bepalend voor het nummer van de lijst zijn de aantallen stemmen die de groeperingen bij de vorige
verkiezingen hebben behaald. De groepering met de meeste stemmen krijgt lijst nummer 1, enz. Bij een
gelijk aantal stemmen beslist het lot.
Voor de overige groeperingen geldt dat deze in een door het lot bepaalde volgorde worden genummerd.

Lijstuitputting
Het kan voorkomen dat een politieke groepering bij een tussentijdse vacature, geen kandidaten meer op
de lijst heeft staan die voor benoeming in aanmerking komen. In dat geval wordt niet voorzien in de
vacature. Het is daarom aan te bevelen om op de kandidatenlijst voldoende kandidaten te vermelden.

ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN
Algemeen
Bij de inlevering van de kandidatenlijst zijn voor alle aan de verkiezing deelnemende partijen die thans
geen zitting hebben in de gemeenteraad minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Hiervoor moet
het voorgeschreven model H4 worden gebruikt. De ondersteuningsverklaringen kunnen met het OSV
programma worden gegenereerd,

Voorwaarden
Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden:
1. Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde
worden vermeld als op de kandidatenlijst.
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2. De ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer staan geregistreerd. De
ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn.
3. De ondertekening van de verklaring moet in de periode van veertien dagen voorafgaand aan of op de
dag van kandidaatstelling geschieden in één van de stadswinkels van de gemeente Tilburg bij een
daartoe aangewezen ambtenaar. Overlegging van een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) is verplicht. U dient zich te melden bij de receptiebalie.
Indien u met meerdere personen tegelijk een verklaring van ondersteuning wilt afleggen kunt u
daarvoor een aparte afspraak maken bij de heer C. Janssens (06 53543005). Het is dan mogelijk om
eventueel buiten de openingstijden van de stadswinkel de verklaringen af te leggen.
4. De ambtenaar tekent op de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd.
5. De kiesgerechtigde mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen. Tekent de ondersteuner
meerdere verklaringen, dan zijn deze alle ongeldig.
6. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
7. De ondersteuner moet op de dag van stemming 18 jaar of ouder zijn.
8. Is een ondersteuningsverklaring niet geldig (doordat bijvoorbeeld bij inlevering blijkt dat een persoon
meerdere verklaringen heeft ondertekend) dan is er geen herstel mogelijk. Zou daardoor echter het
aantal ondersteuningsverklaringen onder het voorgeschreven aantal (30) komen, dan kan dit verzuim
binnen de daarvoor geldende termijn worden hersteld door nieuwe ondersteuningsverklaringen af te
(laten) leggen. Het is dus verstandig om méér dan 30 ondersteuningsverklaringen in te leveren.

HOOFDSTUK 3
POLITIEKE CAMPAGNE
Inleiding
In dit hoofdstuk treft u nadere informatie aan over de mogelijkheden voor het voeren van politieke
campagne in de openbare ruimte in het kader van verkiezingen. Door burgemeester en wethouders zijn
hiervoor beleidsregels vastgesteld in de collegebesluiten van 29 september 2006 en 6 maart 2018.
Uitgangspunt hierbij is om politieke partijen zoveel mogelijk te faciliteren bij het informeren van de kiezer
over hun partijprogramma’s en zoveel mogelijk gelegenheid te geven om kiezers te interesseren voor de
komende verkiezingen.

Verkiezingsborden (Trotters)
In Tilburg wordt geen gebruik gemaakt van borden waarop posters kunnen worden geplakt.
In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Trotters, die op een dertigtal plaatsen in de
gemeente (Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel) worden neergezet. Het bedrijf
ImageBuilding verzorgt het bedrukken en de plaatsing van de Trotters.
ImageBuilding neemt via de centrale stembureaus contact op met de politieke partijen.
Voor aanleverspecificaties kunt u het bedrijf natuurlijk ook zelf benaderen.
Contactgegevens: ImageBuilding, tel. 070 3151090, e-mail sales@imagebuilding.com.
Deze Trotters zijn uitsluitend bestemd voor het kenbaar maken van een boodschap door een politieke
partij die deelneemt aan de verkiezingen.

Driehoeks- en sandwichborden
Politieke partijen mogen zonder vergunning driehoeks- of sandwichborden (laten) plaatsen. Deze borden
moeten binnen één week na de verkiezingsdag zijn verwijderd.
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De borden mogen niet worden aangebracht:
a. op of binnen een straal van 30 meter rondom de Hasseltrotonde.
b. binnen 50 meter aan weerszijden, gerekend vanaf het midden, van een MUPI of ABRI.
c. binnen een straal van 100 meter vanaf de ingang van een gebouw waarin een stemlokaal is
gevestigd.
d. aan een lichtmast mag slechts één reclameobject worden bevestigd, tussen lichtmasten waaraan een
reclameobject is bevestigd moeten tenminste twee lichtmasten zonder reclameobject aanwezig zijn.
Er is geen maximum verbonden aan het aantal te plaatsen borden.

Posters in ABRI’s
Politieke partijen hebben de mogelijkheid om posters op de A-zijde van ABRI’s te laten aanbrengen.

Verspreiden van flyers
Het verspreiden van flyers is toegestaan, mits de flyers die worden weggegooid in het
verspreidingsgebied worden opgeruimd. Flyeren tijdens een evenement is slechts toegestaan met
toestemming van de organisatie.
Aan politieke partijen wordt gedurende de periode van zes weken voorafgaand aan de verkiezingsdag
ontheffing verleend van het verbod op flyeren in de binnenstad. Politieke partijen hoeven hiervoor geen
ontheffing aan te vragen.

Het plaatsen van kraampjes
Ten behoeve van het voeren van politieke campagne kunnen politieke partijen gedurende een periode
van zes weken voorafgaand aan de verkiezingen zonder vergunning een staanplaats innemen op de
volgende plaatsen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Heuvel, langs de voetgangerslopers ten zuiden en westen van het pleingedeelte;
Stadhuisplein tussen Willem II-straat en ingang Emmapassage;
Oude Markt
Besterdplein
Winkelcentrum Heyhoef
Winkelcentrum Wagnerplein
Winkelcentrum Westermarkt
Winkelcentrum Paletplein
Koopboulevard Leyparc
Winkelcentrum Tongerloplein te Udenhout
Winkelcentrum Koningsoord te Berkel-Enschot
de marktterreinen voor zover daarop géén markt wordt gehouden als bedoeld in de Marktverordening
Tilburg
m. Pieter Vreedeplein
n. Burgemeester Stekelenburgplein
Op genoemde locaties mag alleen campagne worden gevoerd gedurende de tijden dat de winkels in het
betreffende gebied zijn geopend.
Voor de locaties g. Winkelcentrum Westermarkt en i. Koopboulevard Leyparc hebben de politieke partijen
die ter plaatse campagne willen voeren tevens toestemming nodig van de respectievelijke
winkeliersverening, in de hoedanigheid van eigenaar van de betreffende gronden.
Indien een politieke partij met een kraampje een standplaats wil innemen buiten de periode van zes
weken voorafgaand aan de verkiezingen en de ingenomen oppervlakte niet groter is dan 15 m2 en/of de
tijdsduur van plaatsing de vier weken niet overschrijdt, dient men dit tijdig te melden via www.tilburg.nl.
Een vergunning is hiervoor niet nodig.
In alle andere gevallen moet wel een vergunning worden aangevraagd.
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Organiseren van een evenement
Het staat politieke partijen vrij om een evenement te organiseren. Hiervoor moet tien weken voorafgaand
aan het evenement een vergunning worden aangevraagd. Dit is echter geen fatale termijn. Wanneer later
een vergunning wordt aangevraagd kan deze alsnog worden verleend, mits voldoende tijd resteert om de
aanvraag te beoordelen. Een aanvraagformulier is te downloaden op www.tilburg.nl.

Geluidswagens
Voor het rondrijden met een geluidswagen moet een ontheffing worden aangevraagd. Informatie omtrent
het aanvragen van een ontheffing is verkrijgbaar bij team vergunningen (zie onder het kopje
contactgegevens).

Spandoeken
Voor het gebruik van spandoeken moet een vergunning worden aangevraagd. Een vergunning wordt
slechts verleend als het spandoek minimaal 4,5 meter boven de weg wordt aangebracht. Informatie
omtrent het aanvragen van een vergunning is verkrijgbaar bij team vergunningen (zie onder het kopje
contactgegevens).

Plakken op legale plakborden
In Tilburg zijn op drie locaties plakborden geplaatst waarop iedereen mag plakken. Ook politieke partijen
staat het vrij hier hun politieke boodschap op kenbaar te maken. Deze plakborden bevinden zich in de
Veemarktstraat (tegenover popcentrum 013) en aan beide zijden van de tunnel onder de spoorweg
Spoorlaan – NS plein.

Wat is er niet mogelijk
Enkele activiteiten zijn niet toegestaan:
1.
2.
3.
4.

Het plakken van stickers.
Het plakken van posters in de openbare ruimte anders dan op daarvoor bestemde plaatsen.
Het plaatsen van posters van politieke aard in MUPI’s.
Het innemen van een standplaats op een marktterrein gedurende de periode dat de markt wordt
gehouden, omdat de plaatsen dan uitsluitend bestemd zijn voor natuurlijke personen die van de
ambulante handel hun beroep hebben gemaakt.
5. Het aanbrengen van uitwisbare verf of krijt op de openbare weg.

Nadere informatie en contactgegevens
Heeft u in het kader van politieke campagne nog vragen of wenst u nadere informatie over
campagneactiviteiten die niet in dit document zijn genoemd, dan kunt u altijd contact opnemen met:
Team Vergunningen:

Koen Brekelmans
06 46920308
koen.brekelmans@tilburg.nl

Team Stadstoezicht (handhaving):

Tim van Griensven
06 15479564
tim.van.griensven@tilburg.nl

Verkiezingsproces:

Corné Janssens
06 53543005
corne.janssens@tilburg.nl
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HOOFDSTUK 4
STEMMEN BIJ VOLMACHT
Algemeen
Bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Een kiezer mag ten hoogste twee volmachtstemmen uitbrengen. De kiezer moet deze tegelijk met zijn
eigen stem uitbrengen.

Het verlenen van een machtiging
Indien men voor de gemeenteraadsverkiezingen een andere kiezer binnen Tilburg wil laten stemmen
kunnen de volmachtgever en de gemachtigde na ontvangst van de stempas samen de achterzijde van de
stempas invullen. De gemachtigde moet ook in Tilburg wonen en moet de ingevulde stempas meenemen
naar het stembureau, samen met een fotokopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. Dit
identiteitsbewijs mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen. Een onderhandse volmacht kan
worden ingetrokken door het terugvragen van de stempas aan de gemachtigde.
Indien men een kiezer wil machtigen vóórdat de stempas is ontvangen, moet dit schriftelijk worden
aangevraagd met een formulier dat kan worden gedownload van de website www.tilburg.nl/verkiezingen.
Het formulier moet op 11 maart 2022 bij de gemeente binnen zijn.
De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs, waarmee de volmachtstem kan worden uitgebracht. De
gemachtigde hoeft in dit geval geen fotokopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever mee naar
het stembureau te nemen. Een volmachtbewijs kan niet meer worden ingetrokken of vervangen.
Let op: alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt kan ook de volmachtstem worden
uitgebracht. Een gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

DAG VAN STEMMING
Algemeen
Op woensdag 16 maart 2022 vindt de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad van Tilburg. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Wie mogen hun stem uitbrengen
De leden van de gemeenteraad worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling
ingezetene zijn van de gemeente en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Dit geldt zowel voor Nederlanders als voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie.
Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen om kiesgerechtigd te zijn op
de dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de vereisten dat:
a) zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de
Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de
Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, én
b) zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken
periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht
als bedoeld onder a.
Niet kiesgerechtigd zijn zij die geen Nederlander zijn en, als door andere staten uitgezonden leden van
diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, in Nederland werkzaam zijn, alsmede hun nietNederlandse echtgenoten of geregistreerd partners of levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met
hen een gemeenschappelijke huishouding voeren.
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Stempas kwijt
Is de kiezer zijn stempas kwijt of heeft hij geen stempas ontvangen, dan kan hij tot uiterlijk 11 maart 2022
schriftelijk of tot uiterlijk 15 maart 2022, 12.00 uur in persoon verzoeken om afgifte van een vervangende
stempas bij de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 te Tilburg. De kiezer dient een geldig
legitimatiebewijs te tonen. Wordt de vervangende stempas schriftelijk aangevraagd, dan moet een kopie
van een geldig legitimatiebewijs worden meegezonden.

Hoofdstuk 5
ZETELVERDELING
Tijdstip
Op 18 maart 2022 om 10.00 uur komt het hoofdstembureau in een openbare zitting bijeen om van iedere
lijst vast te stellen het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen.
Het daarbij opgemaakte proces-verbaal doet het hoofdstembureau zo spoedig mogelijk toekomen aan de
voorzitter van het centraal stembureau van Tilburg, waarna de uitslag van de stemming en de uitslag van
de verkiezing in een openbare zitting van het centraal stembureau wordt vastgesteld, waarbij tevens de
zetelverdeling plaatsvindt.

Kiesdeler (zetelverdeling in eerste aanleg)
Eerst wordt de kiesdeler vastgesteld De kiesdeler is het quotiënt van het totaal aantal uitgebrachte
geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels.
Het totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen gedeeld door de kiesdeler geeft het aantal aan de
groepering toegewezen zetels.
Blanco stemmen worden beschouwd als ongeldige stemmen.

Restzetels
De verdeling van de restzetels geschiedt voor Tilburg via het stelsel van grootste gemiddelden. Dit wordt
als volgt berekend:
Het totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal toegewezen zetels plus één geeft
het gemiddelde. De lijst met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toegewezen.
Zijn er hierna nog restzetels, dan moet voor de partij die al een restzetel heeft gehad, het gemiddelde
weer opnieuw worden berekend.
De lijst die dan het grootste gemiddelde heeft krijgt de volgende restzetel. In theorie zou een partij die
een restzetel gehad heeft er dus nog een bij kunnen krijgen.
Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot.
Bij de gemeenteraadsverkiezing komt een lijst die zelfstandig geen zetel heeft behaald ook in aanmerking
voor een restzetel.
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HOOFDSTUK 6
BENOEMING KANDIDATEN
Algemeen
Uiterlijk 21 maart 2022 geeft het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn benoeming.
Deze moet uiterlijk op de tiende dag ná deze kennisgeving schriftelijk verklaren dat hij/zij de benoeming
aanneemt.

Procedure benoeming
1. Betrokkene ontvangt van de voorzitter van het centraal stembureau de kennisgeving van benoeming.
2. Neemt betrokkene de benoeming aan, dan moet hij uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk aan de
gemeenteraad van de gemeente Tilburg overleggen:
a) een verklaring van aanneming van de benoeming
b) een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt
c) een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie personen (BRP).
3. De oude gemeenteraad beslist over de toelating van de benoemden (onderzoek geloofsbrieven). De
toegelaten leden ontvangen hiervan terstond bericht.
4. Beëdiging vindt plaats in de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad.
In Tilburg worden de nieuw gekozen raadsleden uitgenodigd door de raadsgriffie om alle documenten te
komen ondertekenen en verder in orde te maken.

Voorkeurstemmen
Een kandidaat kan ook automatisch gekozen worden, ongeacht de plaats die hij/zij op de lijst inneemt. De
Kieswet bepaalt dat, indien het aantal voorkeurstemmen voor een kandidaat groter is dan 25 % van de
kiesdeler, deze kandidaat is gekozen (uiteraard voor zover er zetels zijn toegekend). Wat overblijft aan
zetels wordt in volgorde van de kandidatenlijst benoemd.

Vragen of nadere informatie nodig
Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met:
Corné Janssens
adviseur afdeling Dienstverlening (Klant Contact Centrum)
Gemeente Tilburg
email: corne.janssens@tilburg.nl
tel:
06 53543005

Let op
Deze informatie is geldig op 1 september 2021. Het is mogelijk dat de Kieswet voor de
gemeenteraadsverkiezing 2022 op onderdelen wordt gewijzigd.
Indien bij de gemeenteraadsverkiezing 2022 de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 van kracht wordt
kunnen in dit document genoemde termijnen en data wijzigen.
Indien de wijzigingen voor u van belang zijn wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.
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