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Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties  

 

 

 

 

Den Haag 29 augustus 2022  
Betreft Wetsvoorstel digitaal vergaderen  

 

 

Excellentie, 

 

Het is een goede zaak dat het conceptwetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale 

overheden er nu ligt. In de afgelopen jaren heeft de Tijdelijke wet al voorzien in een 

behoefte om fysieke en digitale raadsvergaderingen af te kunnen wisselen onder druk 

van de pandemie. De Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en 

besluitvorming heeft ook laten zien dat dat technisch goed mogelijk is, maar ook dat de 

verhoudingen in de raad en staten gediend zijn met elkaar ontmoeten en in de ogen 

kunnen kijken. 

 

De keuze voor wel of niet digitaal vergaderen 

De opmerkingen die we dan ook bij het wetsvoorstel willen maken zijn de volgende: 

Laten we voorkomen dat de keuze om wel of niet digitaal te vergaderen een politieke 

afweging kan worden, door raad en staten daar vooraf regels in hun Reglement van 

Orde voor op te laten nemen. Gedacht kan worden aan situaties van een pandemie of 

andere crisissituatie, maar ook tijdens een recesperiode, maar dat is een afweging aan 

henzelf.  

 

Uitzonderingen 

Wat de uitzonderingen op het digitaal vergaderen betreft: we zijn het er mee eens dat 

besloten vergaderingen niet gegarandeerd kunnen worden.   

Wat het afleggen van de eed aangaat, zouden we erop willen wijzen dat in de afgelopen 

twee jaar een raadslid in een aantal gevallen meer dan 5 maanden niet benoemd had 

kunnen worden. Het belang van een voltallige raad is in onze ogen groter dan het belang 
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van de ceremoniële waarde. Art 14, lid 1 GW bepaalt:  “Alvorens hun functie te kunnen 

uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering …. de eed af”, of die nu 

digitaal is of fysiek, er ís een vergadering. 

Wat de (her)benoemingsprocedure van de burgemeester of CdK betreft, kunnen we ons 

wel voorstellen dat het aanbieden van een profielschets wel digitaal zou moeten kunnen. 

Dit om het proces van werving zo veel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. De 

voordracht en de installatie daarentegen, zijn bijzondere vergadermomenten die vragen 

om een volwaardige, open en persoonlijke discussie in een fysieke vergadering. 

 

Gevolgen voor de praktijk 

Volgens de evaluatie van de tijdelijke wet voldoen de huidige vergadersystemen aan de 

wettelijke voorwaarden, die ook voor dit permanente wetsvoorstel gelden. Wel vraagt dit 

eigenlijk dat raads- en statenleden moeten worden gefaciliteerd om digitaal te kunnen 

vergaderen. Gebleken is dat twee devices daarvoor optimaal zijn. Dat leidt tot extra 

kosten en moet ook vanuit de rechtspositieregeling toegestaan worden.  

Ook wordt er gesproken over regels over de technische vereisten in een ministeriele 

regeling. Nadere regels zijn echter niet nodig, aangezien uit de Gemeentewet en de 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid voldoende duidelijk is welke eisen er aan 

digitaal vergaderen gesteld moeten worden.  

 

Experimenten hybride vergaderen  

De Vereniging van Griffiers juicht het toe dat er geëxperimenteerd gaat worden met 

hybride vergaderingen, waarbij een deel van de raads- of statenleden gezamenlijk fysiek 

aanwezig is, terwijl gelijktijdig een ander deel online deelneemt aan dezelfde 

vergadering. Met name voor volksvertegenwoordigers met een zwakke gezondheid zou 

dit een goede mogelijkheid kunnen zijn.  

Dit vraagt wel een zorgvuldige evaluatie gedurende en na de drie jaar. Enerzijds zijn er 

zorgen over het ‘gelijke speelveld’ in de besluitvorming. Anderzijds vraagt het hybride 

vergaderen veel van de techniek. De vraag hoe vergaderingen openbaar gemaakt 

kunnen worden, welke investeringen in de raads- en statenzaal nodig zijn en welke 

financiële gevolgen dat dat heeft zullen in beeld gebracht moeten worden. 
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Wij hopen met u op een vlotte behandeling van het wetsvoorstel in Tweede en Eerste 

Kamer, zodat als de nood aan de man komt raden en staten weer rechtsgeldige digitale 

besluiten kunnen nemen. 

Tot slot wil ik onze dank uitspreken voor de goede samenwerking bij de totstandkoming 

van dit wetsvoorstel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Vereniging van Griffiers, 

 

 

 

 

Drs. Renėe Wiggers MMC 

Voorzitter Vereniging van Griffiers   


