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Inleiding 

Op 19 juni heeft het LB opdracht gegeven tot het in gang zetten van een digitale stemprocedure, als 

vervanging van de gebruikelijke stemmingen op een partijcongres. Vanuit het Partijbureau is een 

stemcommissie samengesteld die samen met adviseur Menno van Hulst en directeur a.i. Mark de Boer 

de procedure hebben opgesteld en uitgevoerd. Dit verslag geeft de werkwijze en bevindingen weer 

van de commissie en doet enkele aanbevelingen voor de toekomst. 

 

Werkwijze 

Vanwege de corona-maatregelen die de overheid heeft getroffen, kon dit voorjaar niet op de 

gebruikelijke manier (eenheid van plaats en tijd van aanwezige leden) een partijcongres gehouden 

worden. Er was evenwel een noodzaak om een aantal zaken aan de leden ter vaststelling voor te 

leggen. De noodwet ‘digitale ALV’ maakte het mogelijk en wettelijk om tegen de reglementen in een 

digitale ALV (lees partijcongres) te houden. In het voorstel voor het LB dd. 19 juni is uitgebreid 

beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan en hoe deze procedure daaraan voldoet. 

 

Conform deze wet is de volgende procedure ontworpen en op 19 juni door het LB goedgekeurd: 

19 juni: Instelling stemcommissie en opdracht LB 

Goedkeuring stukken voor de stemmingen door LB 

Toezending stukken aan leden, opening procedure vragen en amendementen 

24 juni: Sluiting termijn vragen en amendementen 

Bespreking vragen en amendementen 

26 juni: Beantwoording vragen en pre-advies amendementen 

Opening stemprocedure 

1 juli: Sluiting stemformulier 

2 juli: Vaststellen uitslag, verslag stemcommissie 

4 juli: Bekendmaking uitslag 

 

De procedure is uiteindelijk op twee punten aangepast: 

- Er is op dinsdag 23 juni een mailing uitgestuurd naar alle leden waarvan het emailadres niet 

bekend of onjuist was met een uitnodiging hun emailadres alsnog door te geven. 

- Om deze groep de gelegenheid te geven te stemmen is de termijn voor de stemming met een 

week opgeschoven tot 8 juli 18 uur. 

 

Technische procedure: er is gebruikgemaakt van het eigen CRM-systeem waar alle leden toegang toe 

hebben met een door henzelf aangemaakt account/wachtwoord. Het systeem bevat een 

standaardfunctie ‘stemmen’. Per lid kan een stemformulier eenmalig worden ingevuld. Meervoudig 

stemmen per lid is onmogelijk. Alle stemmen worden conform de voorschriften van de noodwet en het 

Burgerlijk Wetboek (artikel 38 lid 7 Boek 2) geregistreerd op naam (niet anoniem dus), waarbij oa. 

ook IP-adres wordt vastgelegd. 

 

In het voortraject ontvingen de leden een mail met uitleg van de procedure en een link naar een vrij 

toegankelijke pagina op de website. Hierop stonden de stukken en het modelformulier voor 

amendementen. Een week later kregen de leden een mail op het geregistreerde emailadres met 

daarin een link naar dezelfde pagina. Daarop was toegevoegd de toelichting van het LB omtrent 
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vragen en amendementen en een link naar het stemformulier. Dit stemformulier was alleen 

toegankelijk voor ingelogde leden. Voor niet ingelogde gebruikers was deze knop niet zichtbaar. 

 

Voor de reglementaire stemverzwaring voor lokale afdelingen en Perspectief (per 75 leden een extra 

stem, naar boven afgerond) is een mail uitgestuurd aan alle secretarissen, waarin gevraagd werd aan 

te geven 1) of stemverzwaring van toepassing moest zijn en 2) wie de afgevaardigde zou zijn. Er zijn 

42 afgevaardigden doorgegeven waarvan 28 ook daadwerkelijk hebben gestemd. PerspectieF heeft 

niet gestemd. 

 

De stemverzwaring is achteraf handmatig aan de stemming toegevoegd. 

 

Uitslag 

De uitslag van de stemmingen is als volgt: 

 

Contributiereglement 

 

  
 

 
Het voorstel voor wijziging van het contributiereglement inclusief het amendement is daarmee 

aangenomen. 

 

Jaarverslag 
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Het jaarverslag is daarmee ongewijzigd vastgesteld. 

NB: een feitelijke onjuistheid in het verslag (lidmaatschap ChristenUnie van Sallux) wordt via een 

erratum gecorrigeerd. 

 

Bevindingen t.a.v. onregelmatigheden 

De stemcommissie heeft de uitslagen gecontroleerd en de procedure getoetst op mogelijke 

onregelmatigheden. De commissie heeft geen aanleiding gevonden te twijfelen aan de uitslag en 

heeft ook geen onregelmatigheden in de procedure geconstateerd. 

De volgende risico’s zijn onderzocht en uitgesloten: 

- Dubbel stemmen (controle via databestand) 

- Grootschalig aanpassen van uitgebrachte stemmen (controle via databestand) 

- Onderscheppen van email / login-gegevens (risico en impact als zeer klein beoordeeld) 

- Meerdere afgevaardigden per afdeling (controle via databestand)  

 

Het Landelijk Bestuur constateert, gehoord de bevindingen van de stemcommissie, dat de 

stemmingen geldig zijn. De procedure is geëvalueerd en de resultaten daarvan worden gebruikt voor 

een eventuele toekomstige digitale ALV/congres. 

 

 

 

 

 

 


