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Elektronisch stemmen op sectievergaderingen NPO

Datum: 22 september 2020

Probleemomschrijving
Het project Elektronisch Stemmen heeft op de NPO-ledenraad van 25 januari 2020 op
verzoek van de secties en met akkoord van de afdelingen de hoogste prioriteit gekregen.
Aangenomen is dat er een mogelijkheid moet komen om vanaf najaar 2020 voor
sectievergaderingen digitaal te kunnen stemmen.
a. Voorwaarden:
i. Moet voldoen aan eisen AVG
ii. Via livestream moet stemmen voorafgegaan kunnen worden door discussie
iii. Stemmen moet kunnen door individuele leden. Zij zijn immers lid van de
sectie, niet de vereniging.
iv. Er moet een waarborg zijn dat ieder lid slechts eenmaal kan stemmen.
v. Moet voldoen aan statuten en reglementen NPO (wijzigingsvoorstellen
kunnen worden voorbereid en ingediend bij de Ledenraad). Volgens juristen
zal mogelijkheid tot elektronisch stemmen in de statuten moeten worden
verankerd. Voor het elektronisch stemmen gelden een paar eisen:
•

Het lid moet identificeerbaar zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan
een persoonlijke account met wachtwoord voor de website waarop
het lid kan stemmen) om te garanderen dat alleen leden een stem
kunnen uitbrengen.

•

Het lid moet de vergadering live kunnen volgen om indien het
onderwerp dit vereist na een goede discussie voldoende
informatie te hebben gekregen om een besluit te kunnen nemen.

•

Het lid moet daadwerkelijk kunnen stemmen. Aan het in de
gelegenheid stellen om te kunnen stemmen, kunnen voorwaarden
worden verbonden zoals bv alleen stemmen via internet.

•

Het is wettelijk niet vereist dat het lid ook kan meepraten tijdens
de vergadering. De statuten kunnen dat wel eisen.
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•

Specifiek voor stemmen over bepaalde onderwerpen is er
(gelukkig) een iets makkelijker optie. De wet (dit is mogelijk sinds
de ‘Wet tot wijziging van Boek 2 BW ter bevordering gebruik
elektronische communicatiemiddelen bij besluitvorming in
rechtspersonen’ (Stb. 2006, 525) in werking is getreden op 1
januari 2007) bepaalt dat mensen vooraf (maar niet eerder dan 30
dagen voor de ALV) mogen stemmen via e-mail of andere
elektronische media. (Maatregelen zullen moeten worden
genomen om ervoor te zorgen dat zolang het stemmen open staat
er geen tussenresultaten bekend worden teneinde beïnvloeding
van het eindresultaat te voorkomen). Ook dit moet in de statuten
zijn vastgelegd; bovendien moet in de oproep voor de vergadering
gemeld zijn dát men gaat werken met elektronisch stemmen.

Dit project heeft uitsluitend en alleen betrekking op het technisch mogelijk maken
van stemmen op afstand. Voor de inhoudelijke voorbereiding van de
besluitvorming zullen secties moeten zorgen voor volledige en juiste inhoud van
ieder voorstel, die vooraf bij de leden van de sectie bekend moet zijn. De plenaire
behandeling die via livestream door alle leden moet kunnen worden gevolgd voordat het
besluit wordt genomen is ook de verantwoordelijkheid van iedere sectie, waarvoor door
de automatiseringscommissie speciale aandacht wordt gevraagd. Kwaliteit moet dit op
een hoog niveau gebracht worden om een goede en snelle besluitvorming te verzorgen.

Alternatieven
De volgende alternatieven zijn overwogen:
•
•

Zelf ontwikkelen als onderdeel van de automatisering binnen NPO
Inhuren als externe service

Door het ontbreken van specifieke AVG-kennis op het NPO-bureau en gebrek aan
mankracht zijn we als automatiseringscommissie voorstander van het tweede alternatief.
o Voordeel van een externe service ondersteuning:
§ Service door deskundig bureau.
§ AVG-kennis voor specifieke service op bureau niet nodig.
§ Service kan van jaar tot jaar worden gewijzigd.
§ Voordat wordt overgegaan tot investeringen kan in eerste
instantie ervaring worden opgedaan met een externe service.
§ Services op het web die het stemproces in zijn geheel
ondersteunen (vanaf uitsturen mails tot definitief stemmoment
incl. rapportages) kosten circa € 2.500 voor 2 vergaderdagen.
o Nadeel:
§ Specifieke wensen van onze organisatie, indien nodig,
zijn iets moeilijker in te bouwen
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Dit betekent dat vanuit de ledenadministratie een overzicht moet worden opgezet van
leden met @mailadres per sectie. De secties zullen inhoudelijk moeten zorgen voor een
goede inhoud van voorliggende voorstellen tot besluitvorming.

Te nemen besluiten
Wij stellen als automatiseringscommissie voor in de komende maanden een pilot te
starten en gebruik te maken van de bestaande service voor extern stemmen aangeboden
door bureau LUMI. Dit bedrijf wordt gezien als een van de marktleiders op het gebied van
stemmen tijdens ledenbijeenkomsten van sportfederaties en voor veel bedrijven bij
ondersteuning van besluiten tijdens vergaderingen van aandeelhouders.
Uit een eerste analyse is gebleken dat deze service voldoet aan al onze eisen en redelijk
eenvoudig lijkt in te passen bij onze sectievergaderingen en eventueel in het
ledencongres. De indicatie van de kosten voor het eerste jaar komen neer op een bedrag
van ca. € 2.500 voor 2 vergaderdagen. In overleg met de secties zal dit verder moeten
worden ingevuld. Link naar website: https://www.lumiglobal.nl.
De ervaringen opgedaan in de pilot zullen worden geëvalueerd en de evaluatie zult u
ontvangen als onderdeel van de definitieve besluitvorming in 2021.
Voorstel:
Om al tijdens de voorbereiding voor de in het najaar 2020/voorjaar 2021 te houden
Sectievergaderingen toe te staan elektronisch te stemmen vragen wij de NPO
Ledenraad hier éénmalig toestemming voor te geven waarbij het volgende geldt:
1. Alle Sectievergaderingen kunnen middels Livestream worden gevolgd.
2. De stemming vindt plaats middels de applicatie Lumi, die momenteel het
verst is in het ondersteunen van onze eisen. De kosten zijn bij 2
vergaderdagen beperkt tot € 2.500.
3. Alleen die leden die voor 1 november 2020 zijn geregistreerd in de Sectie
administratie van de NPO en waarvan een @emailadres is
vastgelegd kunnen individueel stemmen.
4. Stemgerechtigden zullen zich 30 dagen voor de sectieraad moeten
registreren bij het NPO-bureau
5. Stemmen kan elektronisch of in de zaal. Elektronisch stemmen zal worden
geopend maximaal 30 dagen voor de sectieraden zulks ter beoordeling van
de betreffende sectie.
6. Op de uitnodiging van de ledenraad zal worden gemeld dat als proef het
elektronisch stemmen gefaciliteerd zal worden.
7. Tijdens de Ledenraad NPO in 2021 liggen de Statutenwijzigingen inzake
Elektronisch stemmen ter besluitvorming voor zodat deze voor 2022 in
werking treden, waarbij rekening zal worden gehouden met opgedane
ervaringen bij het stemmen op de sectievergaderingen.
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In de toekomst zal het elektronisch stemmen tijdens de Sectievergaderingen en de
ledenraad in onze Statuten en reglementen moeten worden opgenomen. De aan te
passen onderdelen zijn Artikel 19 van onze Statuten wat gaat over de Secties en Artikel
34 ten aanzien van de Stemmingen.
Artikel 19 lid 8: 8. Een sectieraad bestaat uit alle bij die sectie ingedeelde leden. De
basisverenigingen vertegenwoordigen in de sectieraad zichzelf en hun
basisleden. Dit artikel heeft veel discussie opgeleverd. Dit artikel is in strijd met Artikel
34 lid 3 waarin staat dat stemmen bij volmacht niet is toegestaan.
In Artikel 19 moeten ook de eisen die elektronisch stemmen stellen aan de uitnodiging
voor de Sectievergadering worden vastgelegd. Artikel 19 zal ook worden uitgebreid met
een lid inzake elektronisch stemmen. Dat geldt ook voor artikel 34.
Wij zullen de gewenste aanpassingen aan de Reglementscommissie voorleggen voor
herziening. De Automatiseringscommissie adviseert alleen individueel stemmen toe te
laten omdat wij dat middels de te gebruiken applicatie kunnen contoleren en garanderen.

