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Excellentie,
Mede namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse orde van
advocaten (Nova), verzoeken wij u met deze brief om in samenspraak met uw ambtgenoot
van het ministerie van Justitie en Veiligheid, bij de Staten-Generaal een wetsvoorstel
aanhangig te maken tot wijziging van de op de drie beroepsorganisaties betrekking
hebbende wetten.
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 oefenen (hierna verkort: internetstemmen). De
mogelijkheid van stemmen voorafgaand aan de bijeenkomsten via internet begrijpen wij daar
ook onder.
De organen die het betreft zijn voor de KNB en de KBvG de ledenraad en de
ledenvergadering, voor de Nova het College van afgevaardigden, de jaarlijkse vergadering
van de orde van advocaten en de lokale ordevergaderingen. Voor de NBA betreft het de
bijeenkomst van de ledenvergadering.
Wij lichten dit gezamenlijke verzoek hierna toe aan de hand van de regelgeving die voor de
NBA geldt en de ervaringen die de NBA heeft opgedaan met internetstemmen. Mutatis
mutandis geldt deze toelichting ook voor de KNB en de Nova.
De Wet op het accountantsberoep is op dit moment zo vormgegeven, dat bijeenkomsten van
de ledenvergadering uitsluitend in fysieke vorm plaats kunnen vinden. Met toepassing van die
wet is internetstemmen op dit moment dan ook niet een geldige wijze van besluitvorming.
Vanwege de Corona pandemie wordt met de invoering van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie
en Veiligheid de NBA tijdelijk wel de mogelijkheid gegeven tot internetstemmen. In de
bijeenkomsten van de ledenvergaderingen in juni 2020, december 2020 en juni 2021 hebben
wij van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De ervaringen die wij daarbij hebben opgedaan zijn
positief. Zo namen bij de bijeenkomst van de ledenvergadering in december bijna 400 NBAleden deel aan de stemmingen. Dat is aanmerkelijk meer dan bij een fysieke bijeenkomst. Ook
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bij de bijeenkomst in juni van dit jaar was de opkomst hoger dan bij een fysieke bijeenkomst.
Met name leden afkomstig van kleinere kantoren bleken de faciliteit op prijs te stellen
vanwege de tijdsbesparing die hen dat oplevert.
Met een permanente invoering van internetstemmen verwachten de gezamenlijke
beroepsorganisaties dan ook een grotere betrokkenheid van alle beroepsbeoefenaren bij
besluitvorming door de hoogste organen. Wij baseren deze verwachting op voornoemde
cijfers waaruit is gebleken dat de mogelijkheid tot internetstemmen het aantal deelnemers
tijdens de vergaderingen heeft verhoogd.
Zowel de KNB, KBvG, de NBA als de Nova voeren een wettelijke taak uit en daarom is het
van belang dat er een democratische legitimatie is van de regels en verplichtingen die de
hoogste organen eenzijdig en dwingend aan de beroepsbeoefenaren opleggen. De
mogelijkheid tot internetstemmen komt die democratische legitimatie ten goede.
Gelet op de ondersteuning van dit verzoek door de KNB, KBvG en de Nova verzoeken wij u
daarom om in overleg met uw ambtgenoot van het ministerie van Justitie en Veiligheid te
bezien of het passend is om een wetsvoorstel in te dienen waarmee internetstemmen mogelijk
wordt gemaakt voor de drie beroepsorganisaties.
Voor de vormgeving van internetstemmen sluiten wij ons aan bij de aanbeveling van de
Expertgroep in het rapport Modernisering NV-recht De Expertgroep doet onder andere de
aanbeveling om het aan de rechtspersoon over te laten om te beslissen of de algemene
vergadering fysiek, hybride of volledig digitaal plaatsvindt'.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om ons verzoek nader toe te lichten of suggesties te
doen voor wetsteksten.
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