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Geachte heer Kuin, 

 

Naar aanleiding van uw brief d.d. 3 februari jl. inzake het wetsvoorstel in verband 

met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op 

de rechtspositie merk ik het volgende op. 

 

In uw brief werpt u een aantal vragen op met betrekking tot het wetsvoorstel die 

ook door de fracties in de Tweede Kamer zijn gesteld. Dit betreft de relatie met de 

Algemene wet bestuursrecht, de argumentatie voor dit wetsvoorstel, de privacy-

aspecten en veiligheid, en artikel 7:626 van het Burgerlijk Wetboek dat ziet op 

elektronisch verkeer tussen werkgever en werknemer in de marktsector. Voor een 

antwoord op deze vragen verwijs ik kortheidshalve naar de bijgevoegde Nota naar 

aanleiding van het verslag, zoals die onlangs naar de Tweede Kamer is verzonden. 

 

In uw brief uit u daarnaast de wens om in de Raad voor het 

Overheidspersoneelsbeleid (ROP) nader te willen overleggen over vragen rond de 

sectorale invulling van het wetsvoorstel. Zoals ik heb aangegeven in mijn reactie 

van 22 juli 2010 op uw advies 14 juni 2010 ben ik er juist voorstander van dat 

nadere uitwerking en eventuele toepassing van de mogelijkheid die het 

wetsvoorstel wil bieden een sectorale aangelegenheid is. Dit gezien de verschillen 

tussen sectoren op het gebied van organisatorische inrichting, 

personeelsadministratie en elektronisch berichtenverkeer. De overheidswerkgevers 

in de ROP zijn eveneens van mening dat sectorale invulling op zijn plaats is. Naar 

aanleiding van uw vragen over sectorale toepassingen bij andere sectoren dan het 

Rijk kan ik u melden dat er ook in de sectoren Defensie en Rechterlijke Macht 

goede ervaringen zijn met elektronische berichtgeving. Dit komt ook aan de orde in 

bijgevoegde Nota naar aanleiding van het verslag. 

Uw vraag of het kabinet ook voornemens is de Militaire Ambtenarenwet 1931 aan 

te passen kan ik bevestigend beantwoorden en daarbij tevens melden dat dit ook 

geldt voor de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. 

 

Ik betreur het dat de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel zich niet 

kunnen vinden in het uitgangspunt van het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt 

over te gaan tot uitsluitend elektronische verzending van personele berichten. Ik 

ben echter van mening dat de gekozen opzet - waarbij de bonden in een sector 
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eerst moeten instemmen met het uitgangspunt van het uitsluitend elektronisch 

verzenden en met de personele besluiten die daarvoor in aanmerking komen – in 

de praktijk voldoende waarborg zal bieden voor een zorgvuldig gebruik van de 

mogelijkheid die het kabinet wil bieden. 

 

Omdat u uw brief van 3 februari jl. ook heeft toegezonden aan de vaste commissie 

voor Binnenlandse Zaken stuur ik hen ook een afschrift van deze brief en de daarin 

genoemde eerdere correspondentie. 

 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

  

 

 

 

 

 

J.P.H. Donner  

 


