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Geacht college, 
 
De URaad heeft uw instemmingsvraag ontvangen m.b.t. het Kiesreglement UR. 
De wijzigingen in het Kiesreglement zijn met name bedoeld om: 

‐ het formeel mogelijk te maken een e-mail aan de kiesgerechtigden te sturen in plaats 
van een brief; 

‐ niet meer verplicht te zijn om t.t.v. het stemmen een computer in de gebouwen te 
plaatsen om te stemmen; 

‐ vast te leggen dat er 2x een e-mail wordt verzonden met een link naar het 
stemprogramma; 

‐ de mogelijkheid tot blanco stemmen vast te leggen. 
 

In de commissievergadering SI van 8 september 2010 zijn kanttekeningen geplaatst bij het 
voornemen om alleen nog te communiceren per email. Voorwaarde hiervoor is dat alle leden 
van de UT- gemeenschap (dus inclusief de faculteit ITC) via een eenduidig bestand bereikbaar 
zijn en dus gegarandeerd de betreffende e-mails ontvangen. 
 
Tijdens de commissievergadering SI van 12 januari kon nog geen duidelijkheid gegeven worden 
of er een eenduidig bestand dan wel mailinglijst was. Het ITC en de UT oude stijl hebben echter 
wel beide hun eigen faciliteiten om iedereen via e-mail te kunnen bereiken. Mits deze gebruikt 
worden kan dit tijdelijk het eenduidige bestand vervangen totdat de integratie met het ITC ook 
op ICT- vlak is afgerond. 
 
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 10-215 Concept Kiesreglement van de Universiteitsraad; 
gehoord: 

- De mondelinge toelichting in de commissievergadering SI van 8 september 2010; 
- De mondelinge toelichting in de commissievergadering SI van 12 januari 2011; 

gehoord de toezegging van het college dat: 
- Gegarandeerd wordt dat alle medewerkers en studenten die deel uitmaken van de 

gemeenschap van de Universiteit Twente per email bereikt kunnen worden. 
besluit: 
in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het Kiesreglement UR. 
 
Met vriendelijke groet, 



 

 

namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 


