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Aanleiding

Naar aanleiding van uw besluit van 30 juni jl. om de Tijdelijke wet digitale

beraadslaging en besluitvorming niet te verlengen, heeft de GL-fractie in de
Eerste Kamer via een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning nadere
vragen gesteld. Deze gaan over de permanente regeling en de verhouding tot de
Tijdelijke wet.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd bijgevoegde antwoordbrief aan de EK te ondertekenen.

Kern

•  De vragen zien op het niet versnellen van de permanente regeling, het
wederom indienen van een nieuwe Tijdelijke wet als de noodzaak tot

digitaal vergaderen wegens Covid-19 weer rijst, nieuwe inzichten door de
huidige situatie en de mogelijkheid om het wetsvoorstel voor de nieuwe
permanente regeling voor het nieuwe jaar bij de Tweede kamer in te
dienen.

•  Verwijzend naar uw brief van 30 juli is het antwoord op hoofdiijnen dat
het wetsvoorstel voor de permanente regeling een aparte afweging vergt.
Het is onverstandig die afweging over digitaal vergaderen als permanente
optie te laten beinvloeden door de eventuele acute noodzaak voor digitaal
vergaderen wegens opiopende cijfers door Covid-19.

•  In dat laatste geval zai een nieuwe Tijdelijke wet worden ingediend. Op
die wijze is de continuiteit voor het decentraal bestuur gewaarborgd en
kan de wetgever een zorgvuldige beoordeling maken van digitaal
vergaderen als permanente optie naast de fysieke vergadering voor de
langere termijn, zonder de druk van de acute situatie.

Toelichting

•  Onlangs zijn de internetconsultatie en de bestuurlijke consultatie met de
koepels, de beroeps- en de belangenverenigingen afgerond. Er is breed
gereageerd op het conceptwetsvoorstel en het is belangrijk recht te doen
aan die reacties, voordat het conceptwetsvoorstel ter advisering wordt
voorgelegd aan de Raad van State.

•  Ook de Raad van State moet de gelegenheid krijgen het voorstel met de
daarvoor gepaste zorgvuldigheid te beoordelen. Over de principiele vraag
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hoe digitaal vergaderen in een regullere situatie gewogen meet worden, onze referentie
heeft de Raad van State zich immers in het voorjaar van 2020 nog niet 2022-0000542662
gebogen. Datum

Uitgaande van de gebruikelijke termijnen, zai het wetsvoorstel voor de 4oktober 2022
permanente regeling daarom naar verwachting in het eerste kwartaal van

2023 worden ingediend.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn aile persoonsgegevens van
ambtenaren geanonimiseerd.

Bijiagen

Volgnummer Naam Informatie

1  Antwoordbrief aan Eerste

Kamer
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