
Congres 23 november 2017                             

 

 

 

Besluit over Herziening Statuten inzake mogelijkheid 
digitaal stemmen Aedes-congres  

 

Toelichting 

Dit voorstel gaat in op de besluitvorming in het ledencongres en de mogelijkheid om dit effectiever 

en efficiënter te doen in de toekomst. Omdat de technologische mogelijkheden steeds beter 

worden is het voorstel om voor bepaalde congresonderdelen over te gaan op digitale 

besluitvorming voorafgaand aan het congres. In deze notitie wordt hiervoor een voorstel gedaan.  

Congresbesluiten  

Alle zaken waarover het congres een besluit neemt worden geagendeerd tijdens de 

ledencongressen in april en november. Naast belangrijke en gevoelige dossiers wordt ook besloten 

over onderwerpen die gezien de ervaring getypeerd kunnen worden als hamerstukken. Deze 

onderwerpen leiden nauwelijks tot vragen of interactie. Voorbeelden hiervan zijn de jaarrekening 

en de contributieregeling. Met deze hamerstukken is echter wel tijd en aandacht gemoeid, tijd die 

beter besteed kan worden voor extra discussie met en tussen leden over belangrijke keuzes die 

gemaakt moeten worden op dossiers. Leden geven in de drie congresevaluaties vanaf november 

2015 aan dat zij dit soort zaken dan ook graag voorafgaand aan het congres op digitale wijze 

zouden afhandelen. Voordelen hiervan zijn dat meer tijd overblijft voor andere onderwerpen die 

discussie behoeven, meer leden kunnen stemmen omdat zij niet fysiek aanwezig hoeven te zijn en 

dat een sneller een quorum behaald kan worden indien dit nodig is. Het bestuur doet een voorstel 

over welke onderwerpen voorafgaand aan het congres kan worden gestemd. Uitgangspunten 

hiervoor staan in bijlage 1. Daarnaast biedt dit instrument de mogelijkheid om richtinggevende 

peilingen uit te zetten, zoals bijvoorbeeld nu gebeurt met de Netquestionnaire.  

Gezien de technologische ontwikkelingen kan het op langere termijn ook interessant zijn om ‘real-

time’ met een elektronisch communicatiemiddel aan de vergaderingen van het congres deel te 

nemen, daarin het woord voeren en stem(men) uit te brengen. Een korte inventarisatie leert wel 

dat dit zeer kostbaar is vanwege de verplichting tot het kunnen waarborgen van een goede en 

beveiligde verbinding. Voor de volledigheid nemen we de mogelijkheid al wel op in de statuten. 

Voorwaarden voor het invoeren van digitaal stemmen is een gedragen besluit van de leden omdat 

Aedes hiervoor haar statuten moet aanpassen. Daarnaast is er een aantal wettelijke bepalingen 

waarmee rekening moet worden gehouden en dient er een betrouwbare en veilige tool beschikbaar 

te zijn om dit technisch te realiseren.  

 



Statutenwijziging 

Op het ledencongres van 20 april 2017 hebben we niet het benodigde quorum behaald. Daarom 

wordt dit besluit nogmaals geagendeerd in het ledencongres van 23 november 2017. Dit betekent 

dat Aedes vanaf die datum pas formeel het digitaal en op afstand stemmen kan toepassen.  

Voorstel is om de statuten van Aedes bij het onderdeel H ‘Algemene vergadering’ Artikel 22 aan te 

vullen op basis van de uitgangspunten in bijlage 1. In bijlage 2 staan in de nieuwe concept-

statuten de voorgestelde wijzigingen in rood weergegeven. 

Aan het congres wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om de mogelijkheid van digitaal 

stemmen op te nemen in de Statuten van Aedes.   

Deze veranderingen gaan in vanaf de passeerdatum van de nieuwe statuten bij de notaris. 

 

 


