
Beste studenten van Tilburg University, 

Wij schrijven jullie deze brief om jullie mede te delen dat er dit jaar, door toedoen van Fractie 

Front, geen verkiezingsconvenant tot stand heeft kunnen komen. Op woensdagmiddag 17 

februari 2021 is Fractie Front weggelopen van de onderhandelingstafel en heeft aangegeven 

niet bereid te zijn verder te onderhandelen. Middels dit gezamenlijke statement van vijf 

studentenfracties willen wij jullie aandacht vragen voor de negatieve gevolgen die dit 

onvermijdelijk zal hebben voor de belangen van de studenten van Tilburg University. 

Voor de studentenfracties van Tilburg University is het optimaal vertegenwoordigen van de 

student de drijfveer om zich dag in dag uit in te zetten voor de belangen van alle studenten. 

Elk jaar kiezen de studenten van onze universiteit vertegenwoordigers uit hun midden om hun 

belangen te behartigen. Tijdens deze verkiezingen probeert elke partij zich te profileren en 

zetels te behalen in de betreffende raden.  

In 2018 liep deze verkiezingsstrijd dusdanig uit de hand dat 25 voorzitters van Tilburgse 

studieverenigingen en studentenorganen een brandbrief opstelden en ondertekenden. In 

deze brief werd opgeroepen om strenge afspraken te maken om het verkiezingsgeweld in te 

perken. Sinds dat jaar zijn er in een verkiezingsconvenant afspraken opgenomen om de 

student zo min mogelijk te belasten met de verkiezingen en de verkiezingsstrijd ook eerlijk te 

laten verlopen. De verkiezingsconvenant bevat dus afspraken om eerlijke en onafhankelijke 

verkiezingen te waarborgen en dus ook met als doel de studenten zo min mogelijk met het 

verkiezingscircus te belasten. 

Als gevolg van het stopzetten van de onderhandelingen door Fractie Front kunnen dit jaar niet 

door alle partijen nieuwe afspraken worden gemaakt om de verkiezingen ordentelijk, maar 

vooral ook eerlijk en op de inhoud gericht te laten verlopen. Op dat laatste heeft dit jaar voor 

de ondertekenende partijen voornamelijk de focus gelegen. Door de toetreding van vier 

nieuwe partijen op facultair niveau als initiatief van Fractie Front vorig jaar, is het belangrijkste 

beginsel van de verkiezingen in gevaar gekomen; namelijk eerlijke en inhoudelijke 

verkiezingen. Dit is het gevolg van een initiatief dat niet vanuit studenten kwam, maar van 

bovenuit door Fractie Front is doorgedrukt.  

Door Fractie SAM, Fractie Dante (TSHD), Fractie ECCO (TiSEM), Fractie Stimulus (TSB) en 

Fractie Vrijspraak (TLS) zijn gedurende de onderhandelingen initiatieven ingediend om eerlijke 

verkiezingen te waarborgen. Fractie Front heeft meerdere van deze initiatieven aan de kant 

geschoven. Bij voorbaat digitale verkiezingen afspreken was voor Fractie Front ook een 

zogeheten ‘deal-breaker’, ondanks een strenge lockdown die is afgekondigd tot begin maart 

als gevolg van de corona pandemie. Wij, de eerder genoemde partijen, vinden de 

totstandkoming zodanig van belang dat is besloten op sommige van deze initiatieven 

concessies te doen zodat de onderhandelingen door konden gaan. 

Voor ons was een van de belangrijkste waarborgen voor eerlijke en onafhankelijke 

verkiezingen de bepaling die erop ziet dat de verschillende partijen en hun campagnevoerders 

elkaar niet mogen promoten (aangezien het allemaal onafhankelijke partijen betreft). Een 

voorstel dat in onze ogen niets anders doet dan het verzekeren van eerlijke verkiezingen. Voor 
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Fractie Front was deze bepaling een brug te ver en zij was niet bereid verder te onderhandelen 

over een convenant die een dergelijke bepaling zou bevatten. 

Ons inziens rest geen andere conclusie dan dat Fractie Front niet dezelfde waarde hecht aan 

eerlijke en onafhankelijke verkiezingen, ten behoeve van de studentvertegenwoordiging van 

alle studenten van Tilburg University, als ondergetekende partijen. 

Fractie SAM, Fractie Dante, Fractie ECCO, Fractie Stimulus en Fractie Vrijspraak willen 

benadrukken dat zij bereid zijn verder te onderhandelen en een convenant te ondertekenen 

met alle partijen die dezelfde waarde hechten aan basis beginselen van goede verkiezingen. 

Eerlijke, onafhankelijke en veilige verkiezingen zijn in het belang van de medezeggenschap, de 

studentenvertegenwoordiging en de studenten zelf. 

 

Hopelijk is middels deze brief de ernst van de situatie duidelijk geworden waarin geen 

convenant tot stand komt.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Veronique Coenen, namens Fractie SAM (Universiteitsraad) 

 

Marieke van der Pol, namens Fractie Dante (Faculteit TSHD) 

 

Tim van Doorn, namens Fractie ECCO (Faculteit TiSEM) 

 

Jordi Heesters, namens Fractie Stimulus (Faculteit TSB) 

 

Pim van Kuijk, namens Vrijspraak, fractie van Magister JFT (Faculteit TLS) 


