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Ongevraagd advies inzake Stemapplicatie

Geacht College van Bestuur,
Op de UvA hebben wij te maken met een verkozen vertegenwoordiging van de
werknemers en studenten in de medezeggenschapsraden. De medezeggenschap
voert vervolgens het overleg met de bestuurder over beslissingen binnen onze
universiteit. Ten grondslag aan het hebben van een goede medezeggenschap ligt
dat deze representatief is voor de universitaire gemeenschap, iets wat wij trachten
te bereiken met democratische verkiezingen.
De GV is geschokt dat bij de recente verkiezingen van de studentenraden de
stemapplicatie ‘web-elect’ slecht beveiligd bleek waardoor er met een simpel
script ingebroken kon worden op accounts waarmee vervolgens gestemd kon
worden. Hierdoor is de uitslag uitgesteld en was er zelfs even sprake van het
mogelijk ongeldig moeten verklaren van de uitslag.

De UvA lijdt door deze gebeurtenissen flinke reputatieschade, maar wat erger is:
de medezeggenschap is hiermee ernstig geschaad. Nog erger is dat dit het
zoveelste incident is rond verkiezingen aan de UvA. De tussentijdse verkiezingen
bij de OR liepen dit jaar grote vertraging op, en posities in sommige OR’en bleven
maandenlang onbezet, omdat men vergeten was een aanbesteding te doen voor de
stemapplicatie. In de verkiezingen daarvoor stond er een verkeerde tekst op de
startpagina van de stemapp, waardoor een deel van de kiezers het niet veilig
achtte om te gaan stemmen.
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De GV constateert dat UvA de verkiezingen niet professioneel genoeg organiseert
en de incidenten rondom de verkiezingen onterecht als eenmalig afdoet. De
verkiezingen zijn een essentieel onderdeel van de democratische beginselen van
medezeggenschap, en de verkiezingen dienen daarom continu ondersteund te zijn.
De GV neemt niet langer genoegen met een incidentiele instelling van het centraal
stembureau rond de verkiezingen, maar wil een dienst die altijd paraat en voor
zijn taken optimaal toegerust is.
Wij wachten uw reactie af.
Hoogachtend,

Pjotr van der Jagt
Voorzitter
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