
 

 

 

Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Hierbij reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek 
aangaande het Studentenstatuut UvA (uw kenmerk: 2021-111829) d.d. 18-6-2021. 
 
De CSR stemt in met het Studentenstatuut UvA. 
 
De CSR geeft wel mee dat de wens bestaat om het voor eerstejaars bachelor- en 
masterstudenten mogelijk te maken om verkozen te worden in de medezeggenschap. De CSR 
wil graag vastgelegd zien dat het mogelijk is voor aankomende studenten (lees: scholieren die 
ingeschreven staan bij een opleiding van de Universiteit van Amsterdam en die het volgende 
studiejaar dus onderwijs zullen volgen aan de Universiteit van Amsterdam) en aankomende 
masterstudenten om gebruik te maken van het passief kiesrecht.  
Hierover is gesproken met onder meer juridische zaken, waaruit is gekomen dat het 
studentenstatuut niet het juiste reglement is om dergelijke rechten uit te putten. Andere 
reglementen, zoals het kiesreglement blijken hiervoor een geschikter middel. De CSR zou dan 
ook graag zien dat deze in academisch jaar 2021-2022 herzien worden, zoals reeds eerder ook 
is aangegeven bij de wijzigen van het universiteitsreglement.  
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Nina Hol 
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Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 
 

The Central Student Council (hereafter: CSR) hereby responds to your request for assent 
regarding the Student Charter UvA (your reference: 2021-111829) dated 18-6-2021. 

 
The CSR does consent to the Student Charter UvA. 

 
The CSR does indicate that there is a desire to make it possible for first-year bachelor and 
master students to be elected to the faculty or central student council. The CSR would like to 
formalize the possibility for prospective students (read: students enrolled in a University of 
Amsterdam program who will be attending the University of Amsterdam the following 
academic year) and prospective Master students to make use of the right to get elected. 
This has been discussed with, among others, legal affairs. In this discussion, it was concluded 
that the Student Charter is not the correct regulation for exhausting such rights. Other 
regulations, such as the elections regulations, are a more suitable means for this amendment. 
The CSR would therefore like to see these revised in the academic year 2021-2022, as indicated 
during the revision of the university regulations. 
 
Hoping to have informed you sufficiently, I sign on behalf of the Central Student Council, 
 
Kind regards, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
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