Tijdelijk besluit digitaal quorum 2021
[Regeling vervalt per 01-04-2022]
Geldend van 16-11-2021 t/m heden
Besluit van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 16 november 2021 houdende
regels ter uitvoering van de Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021,
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Gelet op de artikelen 1 en 2 van de Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021,
Besluit:
Artikel 1
1. Leden die aan de vergadering wensen deel te nemen, kunnen dit op de vergaderdag vanaf 7.00 uur
’s ochtends tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering op digitale wijze kenbaar
maken door in de vergaderapplicatie van de Eerste Kamer op een digitale intekenlijst hun
handtekening te plaatsen en deze lijst via de vergaderapplicatie aan de Griffier te mailen.
2. De mail wordt telkens voorzien van een via de vergaderapplicatie gemaakte foto (‘selfie’) van het
betreffende lid.
Artikel 2
1. Leden die op digitale wijze kenbaar maken dat zij aan de vergadering wensen deel te nemen,
kunnen om stemming vragen via de applicatie Signal op hun Kamertelefoon. Zij videobellen daartoe
met de voor die vergadering dienstdoende functionaris, zijnde de Griffier of een plaatsvervangend
griffier.
2. De naam en het mobiele nummer van de in het vorige lid bedoelde functionaris worden zo spoedig
mogelijk aan de leden bekendgemaakt. De functionaris kan voor meerdere vergaderingen achtereen
worden aangewezen.
3. Indien op de in het eerste lid genoemde wijze om stemming is gevraagd, wordt daarvan in de
vergadering mededeling gedaan.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Tijdelijk besluit digitaal quorum 2021.
Artikel 4
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en geldt zolang de Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021
van kracht is.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Bruijn
Toelichting
Met dit tijdelijke besluit wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 1 en 2 van de Tijdelijke regeling
digitaal quorum 2021. Artikel 1 van het besluit regelt hoe leden digitaal de presentielijst kunnen

tekenen, naast de bestaande fysieke mogelijkheden. Er is, om in de huidige bijzondere
omstandigheden direct met een (tijdelijk) digitaal quorum te kunnen gaan werken, voor gekozen om
voor digitaal intekenen de bestaande middelen en systemen van de Eerste Kamer te gebruiken, dat
wil zeggen de beveiligde vergaderapplicatie van de Kamer in combinatie met de beveiligde
Kamermail. Omdat leden in persoon moeten kunnen worden geïdentificeerd dienen zij met de
digitaal getekende presentielijst telkens een met de vergaderapplicatie gemaakte ‘selfie’ mee te
sturen. Elke keer dat de lijst wordt getekend dient een lid een nieuwe en dus unieke selfie te maken. 1
Omdat de digitale intekenlijsten naar de Griffier worden gemaild en deze ook veel andere e-mail
ontvangt, is ervoor gekozen de digitale intekening een half uur voor aanvang van de vergadering te
sluiten, zodat alle digitale aanmeldingen zorgvuldig kunnen worden verzameld en geprint. Na sluiting
van het digitaal intekenen kunnen leden uiteraard nog wel op de gebruikelijke wijze fysiek intekenen.
Digitaal intekenen kan op de vergaderdag vanaf 7.00 uur ’s ochtends, het gebruikelijke tijdstip
waarop het Kamergebouw opent. De mogelijkheden om digitaal in te tekenen mogen aldus
voldoende ruim worden geacht. Aan de leden wordt voorts een duidelijke praktische instructie
verstrekt over hoe digitaal in te tekenen.
Leden die digitaal de presentielijst hebben getekend dienen ook digitaal om stemming te kunnen
vragen. Dit is uitgewerkt in artikel 2. Er is voor gekozen hiervoor de applicatie Signal op de
Kamertelefoon te gebruiken. Leden kunnen videobellen (waardoor ze ook zichtbaar zijn) met een
daarvoor aangewezen functionaris, zijnde de Griffier of een plaatsvervangend griffier. Aan de leden
worden de naam en het mobiele nummer van deze functionaris verstrekt. Ook voor het videobellen
via Signal ontvangen de leden een (beknopte) instructie. Uiteraard kan na het sluiten van de
beraadslaging niet meer langs digitale weg om stemming worden gevraagd, evenmin als dat reeds
voor opening van de beraadslaging kan. Indien langs digitale weg om stemming wordt gevraagd, zal
ik dit plenair melden.

In het aldus gemaakte grafische bestand is vastgelegd wanneer het gemaakt is (datum en tijd), zodat kan
worden vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van een voor die specifieke vergadering gemaakte en dus
unieke selfie.
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