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NBA pleit bij Hoekstra voor blijvend online
stemmen tijdens ledenvergadering
De NBA heeft, samen met de beroepsorganisaties van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders, bij
de minister van Financiën aangedrongen op een wetswijzing. Die moet het mogelijk maken om ook in de
toekomst online te kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering.
Momenteel is online vergaderen en stemmen mogelijk door een tijdelijke wet in het kader van de coronapandemie.
Mede namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse orde van advocaten (Nova), heeft de NBA nu aan minister Hoekstra
gevraagd om online stemmen via een wetswijziging ook in de toekomst mogelijk te maken.
"De wetswijziging die wij voorstaan, is erop gericht om in de vier wetten de mogelijkheid te bieden om door middel
van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de bijeenkomsten van de hoogste regelgevende en
vertegenwoordigende organen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oeíenen", aldus de NBA. "De
mogelijkheid van stemmen voorafgaand aan de bijeenkomsten via internet begrijpen wij daar ook onder."

Positieve ervaringen
Tijdens ledenvergaderingen in 2020 en in juni 2021 heeft de NBA op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 gebruik
kunnen maken van de mogelijkheid tot internetstemmen. “De ervaringen die wij daarbij hebben opgedaan zijn
positief”, stelt de beroepsorganisatie.
Online stemmen levert leden tijdsbesparing op en het aantal deelnemers aan de ledenvergadering is hoger dan bij
(alleen) fysieke bijeenkomsten, zo schrijft de NBA. "Met een permanente invoering van internetstemmen verwachten
de gezamenlijke beroepsorganisaties dan ook een grotere betrokkenheid van alle beroepsbeoefenaren bij
besluitvorming door de hoogste organen."
De NBA vraagt daarom aan minister Hoekstra om in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid te bezien of
internetstemmen wettelijk kan worden verankerd. Voor de komende ledenvergadering op 13 december aanstaande
wordt nog gebruik gemaakt van de tijdelijke wet; die vergadering is geheel online.
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Online stemmen niet mogelijk tijdens NBAledenvergadering
De komende ledenvergadering van de NBA op 13 juni is online te volgen.
Stemmen is echter alleen mogelijk voor leden die fysiek aanwezig zijn, of via
volmacht. Online... 
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Busy Season Talks-host Aleks Kayhan voorgedragen
als bestuurslid NBA
Het bestuur van de NBA draagt Aleks Kayhan RA voor als bestuurslid per 13
juni 2022. Kayhan werkt bij EY en is daarnaast docent aan de Vrije
Universiteit. Sinds... 
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De laatste tand van de tijger is weg
De ledenvergadering van de NBA is als instrument niet e ectief. San
Croonenberg pleit voor onderzoek naar de bestuurlijke inrichting van de
beroepsorganisatie. 
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Ledenvergadering kiest Kris Douma als nieuwe NBAvoorzitter
Met een ruime meerderheid hebben de leden van de NBA op 13 december Kris
Douma gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter. Douma, de eerste nietaccountant die voorzitter... 
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Kris Douma: 'Kritiek mag, maar de accountant is too
important to fail'
Op 13 december kiest de ledenvergadering van de NBA een opvolger voor
Marco van der Vegte. Kris Douma is de eerste niet-accountant die wordt
voorgedragen voor het... 

