
Geacht College van Bestuur, 

Hierbij laat de CSR u weten in te stemmen met het Kiesreglement voor de opleidingscommissies van 
2018-2019 (uw kenmerk: 2018-023242).

De CSR stemt in met het kiesreglement. De CSR is tevreden gestemd met het feit dat veel van de binnen 
zeer korte termijn voorgestelde wijzigingen zijn overgenomen in de definitieve versie die ter 
instemming is voorgelegd. Ook is de CSR tevreden over de manier waarop vragen zijn beantwoord dan 
wel opmerkingen zijn toegelicht.

Evenwel is de CSR ontevreden met het verloop van het instemmingsverzoek. De CSR heeft te horen 
gekregen van Juridische Zaken dat er veel haast achter het vaststellen van dit reglement, terwijl de 
aankomende noodzaak tot een dergelijk reglement al meerdere jaren bekend is. Het kan in geen geval 
de bedoeling zijn dat de CSR gedwongen wordt binnen deze termijn te reageren om een goed geregelde 
organisatie van de verkiezingen te waarborgen. De CSR ziet graag in het vervolg dat de redelijke 
instemmingstermijn van 6 weken wordt geboden.

De CSR is tegelijkertijd van mening dat de naderende verkiezingen goed georganiseerd moeten worden 
en dat een kiesreglement daarbij onmisbaar is. Om deze reden komt de CSR in dit uitzonderlijke geval 
tegemoet aan het verzoek van het College om op korte termijn te reageren. Tot slot wil de CSR 
benadrukken voortaan graag dergelijke reglementen en andere beleidsdocumenten ook te ontvangen 
in het Engels. De CSR ziet derhalve, in overeenstemming met het commentaar van Juridische Zaken, dat 
de uiteindelijke versie van het Kiesreglement ook in het Engels beschikbaar wordt gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Pim van Helvoirt  
Voorzitter CSR 17|18 
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