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Bij brief van 15 aprii 2021^ heb Ik aangekondigd dat Ik, op basis van de positieve
ervaringen met digitaal vergaderen onder de Tijdelijke wet digitale beraadslaging
en besluitvorming (hierna: Tijdelijke wet) en bet pleidooi vanuit de praktijk om de

mogelijkheid tot digitaal vergaderen te behouden, zou gaan verkennen hoe een

permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming voor

decentrale volksvertegenwoordigingen vorm gegeven kan worden. Zoals is
gebleken uit de rapporten van de evaluatiecommissie draagt digitale

beraadslaging en besluitvorming bij aan de mogelijkheden om de vergaderwijze
aan te passen aan de lokale behoefte, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit

van de vergadering. Tevens bevordert het de toegankelijkheid waarmee debatten

voor het publiek te volgen zijn. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten

van die verkenningen^. Afsluitend zai ik stilstaan bij het vervolg van het proces en
de relatie met de Tijdelijke wet.

Uitkomsten van de verkenningen^
Analyse uitgangspunten fysiek vergaderen'^
Prof.mr. S.A.J. Munneke, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit

Groningen, heeft onderzocht of er constitutionele of andere principiele

argumenten zijn voor of tegen het (vermeende) uitgangspunt van de fysieke

vergadering. Zijn conclusie is dat niet van zuike gronden is gebleken. Het systeem

van de Gemeentewet en andere organieke wetten stamt uit een tijd waarin nog

geen mogelijkheid bestond tot digitaal vergaderen waardoor de wetgever zich niet

eerder over dit punt heeft uitgelaten.

Het felt dat het uitgangspunt van fysiek vergaderen vooral een historische

vanzelfsprekendheid is, neemt niet weg dat de fysieke vergadering een specifieke

meerwaarde kan hebben. Deze meerwaarde is volgens Munneke te vinden op drie

1 Kamerstukken II 2020-2021, 35 424, nr. 14.
^ HIermee voldoe ik aan de toezegging in de brief van 15 aprii 2021.
^ In de Kamerbrief van 15 aprii is een vierde verkenning toegezegd naar besiisregels voor
digitaai vergaderen. Deze verkenning is nog niet afgerond, maar is voorai van belang voor
de uitwerking van de permanente regeling en de impiementatie. Zodra deze verkenning is
afgerond betrek ik die bij het opsteiien van de permanente regeling.
Bijiage 1; De vergadering van de raad wordt in fysieke vorm gehouden?, prof. mr. S.A.J.

Munneke, juni 2021.
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vlakken: de representatieve symboliek van de fysieke samenkomst als

democratisch orgaan, de waarborgen omtrent beraadslaging en besluitvorming,

en de uitgebreidere mogelijkheid voor deelnemers om te communiceren. Hoewel

deze punten van meerwaarde kunnen zijn, betekent dit niet dat enkel fysiek

vergaderd zou mogen worden.
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De praktijk onder de Tijdelijke wet heeft laten zien dat digitaal vergaderen

voordelen heeft waarvan het wenselijk is deze te behouden, omdat ze

complementair kunnen zijn aan de fysieke vergadering. De argumentenkaarten

die hierna worden besproken ondersteunen dit. Een digitale vergadering vergt
geen reistijd en biedt daardoor betere planningsmogelijkheden. Tevens worden

digitale vergaderingen ervaren als efficienter, met name bij informatieve

bijeenkomsten.® Ervaring met digitale inspraak laat zien dat nieuwe groepen hun
weg naar de democratische arena vinden. Tevens zou de digitale praktijk zich nog
verder kunnen ontwikkelen door gebruik van nieuwe digitale rituelen of een

virtuele omgeving waar deelnemers te zien zijn en de communicatie daardoor nog

verder verbetert.

Dit laat zien dat verschillende vergaderingen gebaat kunnen zijn bij een andere

vormgeving. De decentrale volksvertegenwoordigers zijn het beste in staat om in

het licht van de lokale omstandigheden te bepalen weike vergaderwijze het beste

past. Dat is nu bij fysieke vergaderingen ook het geval. Digitaal vergaderen hoort

ook een van die keuzen te zijn.

Functionele eisen en technische ontwikkelingen^
Voor het permanent mogelijk maken van digitale, en mogelijk hybride,

beraadslaging en besluitvorming is het van belang dat duidelijk is weIke

functionele eisen nodig zijn voor een goede en veilige vergadering. Om die reden

is ook een verkenning uitgevoerd naar de waarden die van belang zijn voor een
permanente regeling voor digitaal vergaderen. Tevens zijn de technische
(on)mogelijkheden van een besloten digitale vergadering verkend. De uitkomsten

van deze verkenning naar functionele eisen vallen daarom in twee delen uiteen;

de waarden voor vergaderen en specifieke mogelijkheden van besloten
vergaderingen in een digitale omgeving.

Waarden voor digitaal vergaderen

Om te kunnen bepalen weIke functionele eisen vanuit het staatsrecht en de

techniek gesteld zouden kunnen worden aan een digitale vergadering, is het

Rathenau Instituut gevraagd om een discussiepaper te schrijven. In het
discussiepaper is gemventariseerd weIke waarden van belang zijn voor een goede

vergadering voor democratische besluitvorming. Dit heeft geleid tot zeven

waarden (vier democratische waarden en drie kwaliteitswaarden met betrekking

tot het debat). Voor de ontwikkeling van de permanente regeling en de latere

^ Derde rapportage, eindrapport evaluatlecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en
besluitvorming, Kamerstukken II 2020-2021, 35 424, nr. 11, Bijiage, p. 83.
® Bijiage 2; Digitale beraadslaging en besluitvorming: gedachten over functionele eisen,
Rathenau Instituut, 28 juni 2021.
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Hoewel besloten vergaderingen^ technisch mogeiijk zijn, Is er bij digitale
vergaderingen een aanmerkelijk risico op (onbedoelde) schending van de
openbaarheid, omdat bet moeilijk te waarborgen Is dat alle deelnemers

vertrouwelijkheid In acht nemen. De verantwoordelljkheld voor dit fysleke aspect
van velllg, besloten vergaderen llgt bIj de deelnemers. BIjvoorbeeld vergaderen
met een headset In een afgesloten ruimte, zodat hulsgenoten niet mee kunnen
lulsteren en nIet met het beeldscherm voor het raam gaan zitten zodat externen
nIet kunnen meekljken. Verglsslngen en ongelukken hiermee zljn voorstelbaar.
Om die reden heeft het de voorkeur besloten vergaderingen altljd fysiek te laten
plaatsvlnden. Conform de situatle In de TIjdelljke wet llgt deze keuze ook voor de

(her)benoemlngsprocedure voor burgemeesters en commlssarlssen van de Koning
voor de hand. Voor deze twee typen vergaderingen Is gehelmhouding strlkt
noodzakelljk en wettelljk voorgeschreven. Onbewuste overtreding moet worden
voorkomen, schending van de gehelmhouding Is Immers een misdrljf.

Argumentenkaart digitaal en hybrids vergaderen^

Via twee argumentenkaarten zljn de voor- en nadelen van digitaal vergaderen en
van hybrlde vergaderen In beeld gebracht.^ Deze kaarten geven een overzlcht
van de argumenten voor en tegen een wettelljke regeling voor digitaal en hybrlde
vergaderen. Ze zljn tot stand gekomen door llteratuuronderzoek en denksessles

met decentrale volksvertegenwoordlgers, burgemeesters, grifflers en experts
waarin argumenten zljn opgehaald en besproken.

Digitaal veraaderen

De argumenten geven Input op drie niveaus; princlpleel, praktlsch en ervarlng. De
argumenten op het principlele niveau zljn nIet absoluut; men kan het er mee eens

zljn of julst nIet (bijvoorbeeld; digitaal vergaderen bevordert de flexibllltelt van

het bestuur). Het praktlsche niveau bevat meer objectleve argumenten In relatle

tot de ultvoering; het ervarlngsnlveau Is gebaseerd op de concrete ervarlngen en
het gevoel van de gebruikers. De meerderheld van de argumenten zlet op het
praktlsch of op het ervarlngsnlveau. Deze argumenten laten vraagstukken zlen

die kunnen worden opgelost bIj de Implementatie en via ondersteunlng.

Hvbrlde veraaderen

Met hybrlde vergaderingen Is nog welnig ervarlng opgedaan, omdat deze onder de
TIjdelljke wet nIet mogeiijk zljn. Onder hybrlde vergaderen wordt de situatle

verstaan waarin leden van een decentrale volksvertegenwoordlging zowel fysiek

' Artikel 23 Provlnclewet, artlkel 35 Waterschapswet, artikel 22 Wet gemeenschappelljke
regelingen, artikel 24 Wet openbare llchamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
® Bijiage 3; Argumentenkaarten Digitaai vergaderen en Hybride vergaderen, De
Argumentenfabriek, 2021.
' Bijiage 3; Argumentenkaarten Digitaal vergaderen en Hybride vergaderen, De
Argumentenfabriek, 2021.
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als digitaal op een gelijkwaardige wijze deel kunnen nemen aan de beraadslaging
en besluitvorming.

Een gelijk speelveld voor de deelnemers aan de vergadering is van groot belang.
Hybride vergaderen kan het risico met zich meebrengen dat er een ongelijk
speelveld ontstaat. Alle decentrale voiksvertegenwoordlgers hebben

vanzelfsprekend dezelfde rechten en pllchten, dus het mogelijke onderscheld dat
In de toepassing van de praktljk kan ontstaan dient voorkomen te worden.

Omdat er met deze vorm van vergaderen nog welnig ervaring Is opgedaan en
gezlen de twijfel over het gelljke speelveld bij hybride vergaderen vind Ik het nog

te vroeg om hybride vergaderen In een permanente regeling op te nemen. Wei wll

Ik experlmenten met hybride vergaderen binnen heldere kaders mogelljk maken.
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Vervolgproces en continuering Tijdelijke wet

De lessen van het afgelopen jaar lelden tot de constatering dat digitaal

vergaderen een waardevolle en verantwoorde toevoeging Is aan het

Instrumentarlum voor volksvertegenwoordlglngen. Met de hiervoor aangegeven
keuzes (ultzonderen van besloten en gehelme vergaderlngen en starten met een

experiment voor hybride vergaderen) ga Ik een wetsvoorstel voorberelden om

digltale beraadslaging en besluitvorming permanent mogelljk te maken. Het

draagvlak daarvoor bIj de koepels, beroeps- en belangenverenlglngen Is
onvermlnderd groot.

Zlj hebben tevens, bIj brief van 14 September j.I. aangegeven voorstander te zljn
van continuering van de tijdelijke regeling tot het moment dat een permanente

regeling In werking treedt. Het niet meer verlengen van de Tijdelijke wet zou

betekenen dat deze per 1 november 2021 vervalt. Ik vInd het voor de hand llggen
om de Tijdelijke wet te blljven verlengen. Met het vervallen van restrlctles rond

Covld-19 wordt fysiek vergaderen In de oude vorm weer mogelljk. Mocht er toch

op enig moment weer aanlelding zljn tot beperklngen of mochten bepaalde

gemeenten vanwege lokale gezondheldsrislco's redenen hebben om digitaal te
vergaderen, dan bledt de Tijdelijke wet daarvoor de mogelljkheld en Is de

contlnuitelt van het decentraal bestuur In die situatle gewaarborgd. Ik acht het

daarnaast ongewenst de Tijdelijke wet te laten vervallen op het moment dat de

gezondheldssltuatle dat mogelljk maakt, terwiji er ondertussen gewerkt wordt aan

het creeren van een permanente regeling voor digitaal vergaderen die voortkomt

ult een wens van de decentrale overheden. De Tijdelijke wet zai daarom vanaf nu
steeds met twee maanden verlengd blljven worden tot een permanente regeling
in werking kal i treden.

nlsterviin BInnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles,

01drs. K.H.
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