
 

 

 

 

 

 

 

 

E-voting reglement   
 
 
Als bedoeld in artikel 25b van de Statuten Buma en Stemra, vastgesteld door het Bestuur  
op 1 oktober 2018, goedgekeurd door de ALV op 29 oktober 2018.  
 

 

Incl. Toelichting aanmelding en procedure E-voting 
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Overwegingen 
1. Voor E-voting gelden andere procedureregels dan voor gewoon stemmen.  
2. Een E-voter is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van eigen apparatuur en eigen 

internetverbinding.  
3.  Bij E-voting tijdens de vergadering is de vergaderorde en het stemmen ter vergadering leidend 

in het stemproces.   
 

Begripsomschrijvingen en toepassing  
  

Artikel 1 – begripsomschrijving  
a.  E-voting: het op afstand buiten de ALV, d.w.z. niet aanwezig zijnde in de vergadering, op 

elektronische wijze kunnen uitoefenen van stemrecht door leden en aangeslotenen van Buma 
en Stemra op de wijze en over de onderwerpen als bepaald in dit Reglement.  

b. Reglement: het E-voting reglement als bedoeld in artikel 25b van de statuten van Buma en 
Stemra.  

c.  E-voter: een stemgerechtigde deelnemer van Buma en/of Stemra die gebruik wil maken van 
E-voting.   

d.  ALV: ledenvergadering van Buma resp. vergadering van aangeslotenen van Stemra als 
bedoeld in artikel 25 van de Statuten.   

e.  Statuten: de statuten van Buma en/of Stemra.  
  

Artikel 2 – toepassing  
Dit Reglement is van toepassing op het op afstand door leden en aangesloten van Buma/Stemra 
uitoefenen van stemrecht als bedoeld in artikel 2b, lid 5 van de Wet Toezicht 2016 resp. artikel 25b 
van de Statuten met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 3 van dit Reglement.  
  

Inzake stemmen op afstand tijdens de alv  
  

Artikel 3 – e-voting onderwerpen  

E-voting betreft alleen de ter besluitvorming geagendeerde onderwerpen als vermeld in de 
aanvullende convocatie (2 weken voor de ALV).   
  

Artikel 4 - inschrijving voor E-voting, inruilen van E-voting voor stemrecht ter 
vergadering   
1.  Deelnemers ontvangen 6 weken voor de ALV een aankondiging (convocatie) voor de ALV met 

toelichting “Aanmelden en procedure e-voting”.     
2.  E-voters moeten zich per ALV vooraf inschrijven. Inschrijven kan vanaf 6 weken voor de ALV 

tot uiterlijk 6 werkdagen voor de ALV (weekend en feestdagen niet meegeteld).   
3. Na afloop van de inschrijvingstermijn van lid 2 komt niemand meer in aanmerking voor E-

voting inzake die ALV.  
4.  Een ingeschreven E-voter die naar de ALV komt en zich ter plekke inschrijft om ter 

vergadering te mogen stemmen doet daarmee afstand van het E-voting recht inzake die ALV.  
  

Artikel 5 – persoonlijk en niet-overdraagbaar, audio-stream  
1. Een ingeschreven E-voter ontvangt voor aanvang van de ALV, via sms of e-mail, een 

persoonlijke, niet-overdraagbare, code en eventuele andere inloggegevens om op afstand te 
kunnen stemmen en het verloop van de ALV te kunnen volgen via audiostreaming, dan wel 
videostream.  

2. De inloggegevens zijn uniek en mogen niet met een ander worden gedeeld. De hoorbare 
audiostream/videostream mag evenmin met een ander worden gedeeld.  

  

Artikel 6 – stemprocedure en uitslag  
1. E-voting vindt plaats per onderwerp binnen een van tevoren bekend gemaakt tijdskader per 

onderwerp.  



 

2. Tenzij de Statuten anders bepalen heeft elke stemgerechtigde deelnemer één stem, ongeacht 
of de stem ter vergadering dan wel per E-voting wordt uitgebracht.   

3. Tenzij de Statuten anders bepalen wordt de uitslag bepaald door het resultaat van de 
stemmen uitgebracht door zowel de E-voters als de deelnemers ter vergadering. De uitslag 
wordt vervolgens aan de ter vergadering aanwezigen bekend gemaakt en vervolgens aan de 
E-voters.   

4. E-voting geschiedt via eigen elektronische apparatuur (voorzien van een internet verbinding) 
van de E-voter zoals mobiele telefoon en/of tablet en/of laptop, tenzij in de uitnodiging 
(convocatie) anders is aangegeven. De E-voter is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid 
van eigen apparatuur/serviceproviders.  

  

Artikel 7 – verval van stemrecht bij E-voting  
Voor E-voting gelden andere (procedure)regels dan voor het stemmen in de vergaderzaal. Het recht 
op E-voting vervalt indien een ingeschreven E-voter:   
a.  een ander heeft gemachtigd als bedoeld in artikel 25 lid 5 van de Statuten.  
b.  persoonlijke E-voting inloggegevens aan een ander heeft laten weten.  
c.   naar de vergadering komt en zich ter plekke inschrijft om ter vergadering te mogen  stemmen.  
  

Artikel 8 – bijzondere omstandigheden  
1. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur, naar aanleiding van klachten van een 

substantieel aantal E-voters over een gebrek omtrent hun E-voting, gehoord de Raad van 
Rechthebbenden, besluiten de stemming/uitslag ongeldig te verklaren en/of de uitvoering van 
een ALV besluit op te schorten, en een nieuwe ALV te beleggen. Dit kan bijvoorbeeld in het 
geval van een mankement inzake E-voting dat binnen de macht van Buma/Stemra ligt (bijv. en 
masse verkeerde inloggegevens verstrekt, te korte inschrijfperiode gehanteerd).  

2. Eventuele gebreken inzake E–voting die buiten de macht van Buma/Stemra liggen (bijv. 
gebrek bij provider van Buma/Stemra of van individuele E-voters) hebben geen gevolgen voor 
de stemming/uitslag.   

  
  



 

Toelichting aanmelding en procedure E-voting  
  
1.  Wanneer u een stemgerechtigd lid bent en niet naar de Algemene Ledenvergadering kunt 

komen, maar wel wilt stemmen, kunt u zich registreren voor E-voting (stemmen op afstand).  
2.  Zes weken voor de ALV ontvangt u in de eerste aankondiging van de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) een link om u te registreren voor E-voting. Dit betekent dat wanneer 
u niet bij de vergadering op locatie aanwezig kunt zijn, u toch uw stem kunt uitbrengen. Voor 
informatie over het wel/niet hebben van stemrecht kunt u contact opnemen met de afdeling 
Customer Care van Buma/Stemra via info@bumastemra.nl.  

3.  E-voting betreft alleen de ter besluitvorming geagendeerde onderwerpen die worden vermeld 
in de aanvullende aankondiging (2 weken voor de ALV).  

4.  U kunt zich via een online registratiesysteem registreren voor E-voting. De link naar dit 
systeem ontvangt u in de eerste aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (6 weken 
voor de ALV).   

5.  Inschrijven voor E-voting kan tot uiterlijk 6 werkdagen voor de ALV (weekend en feestdagen 
niet meegerekend).  

6. Nadat u zich heeft geregistreerd ontvangt u een unieke code om in te loggen. U ontvangt die 
code via het door u bij registratie (voor e-voting) opgegeven e-mail adres en/of mobiele 
nummer.   

7.  E-voting vindt plaats per onderwerp binnen een van tevoren bekend gemaakt tijdskader per 
onderwerp.  

8.  E-voting vindt plaats via uw smartphone, uw tablet of uw laptop, met internet/wifiverbinding. U 
bent zelf verantwoordelijk voor het elektronische apparaat inclusief de mogelijkheid tot volledig 
gebruik daarvan (o.a. het opladen van het apparaat).  

9. Na afloop van de stemming over een onderwerp worden de resultaten van E-voting en de 
stemmen die ter vergadering zijn uitgebracht bij elkaar opgeteld, dit is vervolgens de uitslag. 
De eindresultaten worden vervolgens aan de ter vergadering aanwezigen kenbaar gemaakt 
en vervolgens aan de E-voters die op afstand hun stem uitbrengen toegezonden.   

 
Voor de volledige voorwaarden en bepalingen rondom stemmen via E-voting, verwijzen wij u  
naar het E-voting reglement.   
 
 
1 november 2018 
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