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Besluit 
 
Datum 
8 juli 2020 
Onderwerp 
Besluit van het Centraal Stembureau van de Universiteit van Amsterdam van 8 juli 2020 
 
 
HET CENTRAAL STEMBUREAU; 
 
 
gezien: 
• het besluit van 18 juni 2020, strekkende tot aanhouding van het vaststellen van de uitslag van de 

studentenraadverkiezingen 2020 in afwachting van de resultaten van het technisch onderzoek dat 
het College van Bestuur liet uitvoeren naar aanleiding van publicatie door Folia op 16 juni jl. 
over kwetsbaarheden ten aanzien van de stemapplicatie; 

 
gelet op: 
• artikel 38 lid 1 van het Kiesreglement, waarin is bepaald dat het Centraal Stembureau ertoe kan 

besluiten de stemming in een kiesdistrict ongeldig te verklaren, als het van oordeel is dat zich bij 
een stemming onregelmatigheden hebben voorgedaan die van invloed zijn op de vaststelling van 
de uitslag van de verkiezing; 

 
in aanmerking nemende dat: 
• onmiddellijk nadat Folia op 16 juni 2020 had aangekondigd de volgende dag te zullen gaan 

publiceren over problemen met de beveiliging van de stemapplicatie van het bedrijf WebElect, de 
applicatie die de UvA gebruikt voor het organiseren van verkiezingen (voor studenten- en 
ondernemingsraden), CERT UvA, als afdeling belast met de afhandeling van ICT-
beveiligingsincidenten, de beweringen van Folia heeft geverifieerd en de door Folia 
geconstateerde kwetsbaarheden t.a.v. de beveiliging op 17 juni jl. heeft bevestigd; 

• CERT vervolgens onder leiding en verantwoordelijkheid van de Chief Information Security 
Officer de logging heeft geanalyseerd met als doel te bepalen in welke mate aannemelijk is dat de 
geconstateerde kwetsbaarheden ook feitelijk zijn gebruikt om het resultaat van de verkiezingen te 
beïnvloeden; 

• de CISO op 26 juni jl. de analyse van de logging in een gesprek met de voorzitter van het 
Centraal Stembureau mondeling heeft toegelicht; 

• de enumeratiepogingen van Folia (de pogingen tot het vinden van een combinatie van geldig user 
ID en wachtwoord) op 10 en 11 juni jl. via de logging zichtbaar zijn en dat dat ook geldt voor de 
kwetsbaarheden scans van derden die werden gedaan na publicatie door Folia op 17 juni jl. over 
de applicatie en voor de aanvallen van CERT op 16 en 17 juni 2020 in het kader van het (eerste 
onderdeel van het) onderzoek naar de beweringen van Folia; 

• de verschillen tussen de door partijen in de verschillende districten behaalde stemmen (die een 
verschillend aantal zetels toegekend zouden moeten krijgen) zo groot zijn dat, om de uitslag ten 
gunste van één partij te manipuleren, op grote schaal zou moeten zijn gefraudeerd, terwijl de 
CISO op basis van een analyse van de logging grootschalige fraude uitsluit;  
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• eventuele fraude zich zou moeten hebben voorgedaan op het niveau van de kandidaten (op één 
lijst), terwijl ook op individueel niveau de verschillen, een enkele uitzondering daargelaten, 
groter zijn dan de manipulaties die binnen het gegeven tijdsbestek statistisch gezien mogelijk en 
voor beïnvloeding van de uitslag (een persoon verkozen verklaren) nodig waren (3 à 4 stemmen) 
met als nadere toelichting dat het draaien van een script gedurende 20 uur met vijftien miljoen 
paginabezoeken door Folia 49 accounts op een totaal van 36.220 geldige accounts heeft 
opgeleverd; 

• de CISO op verzoek van het Centraal Stembureau overzicht heeft gegeven van het verloop van de 
stemming met het per tijdslot uitgebrachte aantal stemmen; 

• dit overzicht een gangbaar patroon met de gebruikelijke fluctuaties toont, namelijk dat een 
substantieel deel van de stemmen wordt uitgebracht op de eerste dag van de stemming na 
verzending (in etappes) van de elektronische stemoproep in de loop van de ochtend, gevolgd door 
een gestage stroom van stemmen in de daarop volgende dagen met een lichte verhoging van het 
aantal stemmen op donderdag 11 juni jl. na de verzending van een herinnering; 

• deze informatie het Centraal Stembureau geen aanleiding geeft om aan te nemen dat zich bij het 
gebruik van de stemapplicatie onregelmatigheden hebben voorgedaan die de uitslag hebben 
beïnvloed; 

• het (Centraal Stembureau) hierbij tevens in aanmerking neemt dat fraude tot gevolg zou moeten 
hebben gehad dat een aantal stemgerechtigde personen geen stem heeft kunnen uitbrengen (door 
eerder gebruik van zijn user ID en wachtwoord door een ander), maar geen berichten heeft 
ontvangen van studenten die aangaven geen stem uit te kunnen brengen; 

• aangenomen moet worden, tot slot, dat (grootschalige) fraude logischerwijze zou hebben geleid 
tot een hogere opkomst, terwijl de opkomst in de meeste districten in 2020 lager was dan in 2019 
en in de (drie) districten waar deze hoger was verklaarbaar lijkt; 

 
het College van Bestuur ten overvloede in overweging gevende dat: 
• de applicatie van het bedrijf WebElect in huidige vorm in termen van beveiliging naar het 

oordeel van de CISO technisch niet voldoet aan de eisen die moeten worden gesteld aan een 
applicatie voor het organiseren van verkiezingen; 

• met het oog op de ondernemingsraadverkiezingen in 2021 haast moet worden gemaakt met een 
applicatie die voldoet aan de beveiligingseisen; 

 
BESLUIT: 
 
de uitslag vast te stellen volgens bijgevoegd proces-verbaal. 
 
Het Centraal Stembureau,    
 
 
 
  
mw. G.T. van Schriek,   mr. J.B. Groot Antink, 
plaatsvervangend voorzitter  secretaris 
 
 
Tegen dit besluit kan de belanghebbende per e-mail bezwaar aantekenen bij: 
het Centraal Stembureau, jz-centraalstembureau@uva.nl  
Het bezwaar dient uiterlijk op dinsdag 14 juli 2020 om 23.59 uur te zijn ingediend. Het bezwaarschrift moet 
zijn ondertekend en het dient de gronden van het bezwaar te bevatten. 
 
In het kader van de behandeling van eventuele bezwaren zullen belanghebbenden op nader te bepalen datum 
en tijdstip in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Gelet op de korte termijn zal de indiener 
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hiervoor geen schriftelijke uitnodiging ontvangen. Op beschikbaarheid van de indiener van het bezwaar wordt 
gerekend. Om praktische redenen die verband houden met het organiseren van de hoorzitting beschikt het 
Centraal Stembureau ook graag over het (mobiele) telefoonnummer, waarop de indiener van het bezwaar goed 
bereikbaar is.  


