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Geachte mevrouw Bruins Slot,  

 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en 

Huis van de Koning heeft in haar vergadering van dinsdag 22 februari 2022 beraadslaagd over uw 

brief1 over de verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming d.d. 2 febru-

ari 2022 en wenst u het volgende naar voren te brengen.  

 

In uw brief van 2 februari 2022 aan de Eerste Kamer heeft u laten weten dat u de Tijdelijke wet digi-

tale beraadslaging en besluitvorming (hierna: Tijdelijk wet) verlengt tot 1 mei 2022 en daarna 

steeds met twee maanden wil verlengen tot een permanente regeling in werking kan treden. 

 

Bij brief van 14 oktober 2021 heeft de commissie te kennen gegeven dit onwenselijk te vinden.2 De 

commissie heeft destijds expliciet gewezen op de grondslag voor de bepalingen in deze Tijdelijke 

wet. De Tijdelijke wet zou noodzakelijk zijn «om in de [...] uitzonderlijke situatie, waarbij fysieke 

aanwezigheid tijdens vergaderingen slechts (zeer) beperkt mogelijk is, toch de continuïteit van het 

bestuur en de rechtmatigheid en democratische legitimatie van besluitvorming te kunnen waarbor-

gen» (memorie van toelichting, p. 2).  

 

Nu de maatregelen die zijn ingesteld tijdens de COVID-19-pandemie merendeels zijn ingetrokken 

ontvalt de noodzaak, en dus de grondslag, voor de Tijdelijke wet, zo meent de commissie. Een per-

manente regeling vergt een nieuwe afweging door de medewetgevers, waaronder de Eerste Kamer. 

Hierop kan niet worden vooruitgelopen door de Tijdelijke wet telkens te verlengen. De commissie 

verzoekt derhalve de Tijdelijke wet ná 1 mei niet langer te verlengen. Mocht de regering een wets-

voorstel voor een permanente regeling wensen in te dienen, dan ziet de commissie dit voorstel te 

zijner tijd tegemoet.  

 

 

1 Kamerstukken I 2021/22, 35424, U. 

2 Kamerstukken I 2021/22, 35424, T. 
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De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 

van de Koning ziet met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangt deze graag binnen vier 

weken na dagtekening van deze brief. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. B.O. Dittrich 

Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Alge-

mene Zaken en Huis der Koning 


