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Dit betreft een Engelstalig advies 

 

Dear College van Bestuur, Dear Geert, Karen & Jan,   

The CSR 2021-2022 (hereafter referred to as simply CSR) strongly advises the CvB of the University 
of Amsterdam to immediately promote the current vacancies in the Centraal Stembureau (hereafter 
referred to as CSB) throughout the UvA to fill these positions as soon as possible. Furthermore, the 
CSR advises to clearly define the responsibilities of the CSB and assign it to a central leading role 
during the student council elections.  

The CSR has also brought up this issue during several meetings such as the IO of November 30th and 
the IAO of the 14th of December.   

The CSB in its current state is limited in its functionality and is unable to completely fulfill its 
responsibilities, which hinders the Central and Faculty Student Councils’ collaboration with the CSB. 
In addition, it prevents the smooth and successful organization and execution of the student council 
elections.  

The three following points illustrate the current limited functionality:  

1. Technical and organizational issues during previous elections, due to unclear 
distribution of responsibility 

The criticism towards the CSB has gained momentum with the past elections as various technical as 
well as organizational issues have occurred. Part of the reason for this is that the role of the CSB is not 
clearly defined. Moreover, many of the tasks around the elections are outsourced which makes it 
difficult to conduct the elections effectively. Over the past few years, for example, much of the practical 
implementation, such as creating and sending out the ballot paper, has been outsourced to the UvA’s 
communications department (Bureau Communicatie). The outsourcing has caused various technical 
issues such as a crash of the elections system during the first day of the elections in 2020.  
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There seemed to be an insufficient preparation and confusion about the distribution of responsibility 
which in the past has hindered quick solving of issues in multiple instances. It seems that different 
departments of the UvA are taking care of the student council elections, without exactly defining the 
role of the CSB, which should have a coordinating role in organizing and supervising the elections.  

2. Collaboration throughout the year: Inability to change or adjust election 
regulations  

The CSR is unable to make any changes or adjustments to the election regulations as the positions in 
the CSB which are needed to consent to such adjustments are currently not filled. According to 
information from the CSB’s secretary neither the position of the chair nor the position of the student 
member of the CSB are filled and are also not expected to be filled before the elections. Upon request 
from the CSR to make changes about the election regulations we were kindly informed by the secretary 
to postpone these changes to next academic year in the hope of having a fully functioning CSB then. 
The amending of the Election Regulations was also postponed last year due to time constraints. The 
CSR finds it very unfortunate that the amending seems to be postponed yet again.  

3. Compromising student participation and the functionality of the 
“medezeggenschap” during the elections 

The stream of news reports detailing what went wrong during the election week distracts from the 
importance of the elections themselves. Being stuck in organizational and technical problems 
diminishes  the student’s trust in the “medezeggenschap” and compromises the interest and motivation 
of students to participate in the elections. While the elections should be about promoting students’ 
concerns and ideas and campaigns should be run based on policy proposals student parties and the 
councils often have to deal with handling and explaining the technical and organizational issues that 
come up during the elections instead. Further, since there are no official regulations regarding fair 
elections and no chance to adjust the election regulations, as of right now, student parties and councils 
have attempted to set up such regulations themselves in an informal manner. This costs a lot of resources 
and time and prevents the students from focusing on the actual substance of the elections. These matters 
should be dealt with by the university itself and the CSB should play a leading role in setting up such 
regulations while involving students in the process for their input as mentioned under the first point.  

Summarizing the above, the CSB in its current state is not functioning properly, which urgently needs 
to be changed. The CSB needs to adopt a proactive attitude throughout the whole year as well as during 
the elections. Moreover, the CSB  needs to take a leading role in organizing and supervising the 
elections. This means that the CSB should structurally invest time throughout the year in improving 
procedures, timelines and contact with the student political parties. In stating the above, the CSR 2021-
2022 thus strongly advises the CvB to begin promoting the empty positions immediately and fill the 
vacancies in the Centraal Stembureau by February 1st, 2022. In the case the CvB cannot find candidates 
to permanently fulfill the empty positions, the CvB should make sure the positions are filled by means 
of interim candidates.  

 
I hope that we have informed you sufficiently for now and we are looking to further inform you on 
this topic during an official meeting. 
 
 
We are looking forward to receiving your answer on this unsolicited advice. 
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Yours faithfully, 
 

 
 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
Chair CSR 2021/2022  
 
 
 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan,  
  
De CSR 2021-2022 (hierna kortweg CSR) adviseert het CvB van de UvA met klem om de huidige vacatures 
in het Centraal Stembureau (hierna CSB) onmiddellijk UvA-breed onder de aandacht te brengen om deze 
posities zo snel mogelijk in te vullen. Verder adviseert de CSR om de verantwoordelijkheden van het CSB 
duidelijk te omschrijven en het CSB een centrale leidende rol te geven tijdens de 
studentenraadsverkiezingen.  
 
De CSR heeft deze kwestie ook aangekaart tijdens verschillende vergaderingen zoals het IO van 30 
november en het IAO van 14 december.   
 
Het CSB in zijn huidige vorm is beperkt in zijn functionaliteit en kan zijn verantwoordelijkheden niet 
volledig vervullen, wat de samenwerking van de Centrale en Facultaire Studentenraden met het CSB 
belemmert. Bovendien staat het een soepele en succesvolle organisatie en uitvoering van de 
studentenraadsverkiezingen in de weg.  
 
De volgende drie punten illustreren de huidige beperkte functionaliteit: 
  

1. Technische en organisatorische problemen bij vorige verkiezingen, door 
onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling 

 
De kritiek op de CSB is met de afgelopen verkiezingen in een stroomversnelling geraakt, omdat zich 
diverse technische en organisatorische problemen hebben voorgedaan. Een deel van de reden hiervoor is 
dat de rol van de CSB niet duidelijk is omschreven. Bovendien worden veel van de taken rond de 
verkiezingen uitbesteed, waardoor het moeilijk is de verkiezingen doeltreffend te laten verlopen. Zo is de 
afgelopen jaren veel van de praktische uitvoering, zoals het maken en versturen van het stembiljet, 
uitbesteed aan de afdeling communicatie van de UvA (Bureau Communicatie). De uitbesteding heeft 
geleid tot diverse technische problemen, zoals een crash van het verkiezingssysteem tijdens de eerste dag 
van de verkiezingen in 2020.  
 
Er leek sprake te zijn van onvoldoende voorbereiding en verwarring over de 
verantwoordelijkheidsverdeling, wat in het verleden in meerdere gevallen een snelle oplossing van 
problemen in de weg heeft gestaan. Het lijkt erop dat verschillende afdelingen van de UvA de 
studentenraadsverkiezingen verzorgen, zonder dat de rol van het CSB, dat een coördinerende rol zou 
moeten hebben bij het organiseren en begeleiden van de verkiezingen, precies is afgebakend.  
 

2. Samenwerking gedurende het hele jaar: Onvermogen om verkiezingsreglementen te 
wijzigen of aan te passen  

 
De CSR is niet in staat het verkiezingsreglement te wijzigen of aan te passen, aangezien de posities in het 
CSB die nodig zijn om met dergelijke aanpassingen in te stemmen, momenteel niet zijn ingevuld. Volgens 
informatie van de secretaris van het CSB zijn noch de positie van voorzitter noch de positie van studentlid 
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van het CSB vervuld en wordt ook niet verwacht dat deze voor de verkiezingen zullen zijn vervuld. Op 
verzoek van de CSR om wijzigingen aan te brengen in het verkiezingsreglement werden we vriendelijk 
geïnformeerd door de secretaris om deze wijzigingen uit te stellen tot volgend academisch jaar in de hoop 
dan een volledig functionerende CSB te hebben. De wijziging van het verkiezingsreglement is vorig jaar 
ook uitgesteld vanwege tijdgebrek. De CSR vindt het zeer betreurenswaardig dat de wijziging wederom 
lijkt te worden uitgesteld.  
 

3. Compromitterende studentenparticipatie en de functionaliteit van het 
medezeggenschap tijdens de verkiezingen 

 
De stroom van nieuwsberichten over wat er allemaal mis ging tijdens de verkiezingsweek leidt af van het 
belang van de verkiezingen zelf. Het vastlopen in organisatorische en technische problemen vermindert 
het vertrouwen van de student in het medezeggenschap en doet afbreuk aan de interesse en motivatie 
van studenten om deel te nemen aan de verkiezingen. Terwijl de verkiezingen zouden moeten gaan over 
het uitdragen van de zorgen en ideeën van studenten en campagnes zouden moeten worden gevoerd op 
basis van beleidsvoorstellen, moeten studentenpartijen en -raden zich vaak bezighouden met het 
afhandelen en uitleggen van de technische en organisatorische problemen die tijdens de verkiezingen aan 
de orde komen. Aangezien er geen officiële regels zijn voor eerlijke verkiezingen en er geen mogelijkheid 
is om het verkiezingsreglement aan te passen, hebben studentenpartijen en -raden tot nu toe geprobeerd 
om zelf op een informele manier een dergelijk reglement op te stellen. Dit kost veel middelen en tijd en 
verhindert de studenten om zich op de eigenlijke inhoud van de verkiezingen te concentreren. Deze zaken 
dienen door de universiteit zelf te worden geregeld en de CSB dient een leidende rol te spelen bij het 
opstellen van dergelijke reglementen en daarbij de studenten te betrekken voor hun inbreng zoals 
genoemd onder het eerste punt.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de CSB in zijn huidige vorm niet naar behoren functioneert, 
hetgeen dringend moet worden veranderd. Het CSB moet het hele jaar door en ook tijdens de 
verkiezingen een proactieve houding aannemen. Bovendien moet de CSB een leidende rol spelen bij de 
organisatie van en het toezicht op de verkiezingen. Dit betekent dat de CSB gedurende het jaar structureel 
tijd dient te investeren in het verbeteren van procedures, tijdlijnen en contact met de studentenpolitieke 
partijen. Met bovenstaande constatering adviseert de CSR 2021-2022 het CvB dan ook met klem om per 
direct te beginnen met de promotie van de lege posities en de vacatures in het Centraal Stembureau voor 
1 februari 2022 te vervullen. Indien het CvB geen kandidaten kan vinden om de lege posities permanent 
te vervullen, dient het CvB ervoor te zorgen dat de posities worden ingevuld door middel van interim 
kandidaten.  
 
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien ernaar uit om u tijdens een 
officiële bijeenkomst verder te informeren over dit onderwerp. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 
 

 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
 
Voorzitter CSR 
Chair CSR 
 

 


