
*Disclaimer: in dit voorbeeld worden raadsvergaderingen gebruikt, maar deze do’s en don’ts zijn ook toepasbaar op vergaderingen van waterschappen, provinciale staten, gemeenschappelijke regelingen en eilandsraden.

Heb je vragen of wil je vrijblijvend in gesprek met ons? Neem contact met ons op via communicatie@becis.nl of 020-403 11 47.

THE DO’S & DON’TS VAN DIGITALE BESLUITVORMING

Houd bij het inrichten van de digitale vergaderingen rekening 
met de wettelijke kaders van de:
• BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 
• AVG (Algemene Verordening  

Gegevensbescherming)
• Archiefwet 

Gebruik hiervoor de ‘Privacy by Design’ systeem-eisen die 
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) heeft 
opgesteld voor digitale besluitvorming.

Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moeten 
genoeg raadsleden aanwezig zijn: het quorum. Zorg ervoor 
dat bij een online vergadering:
• de voorzitter op elk moment kan vaststellen hoeveel 

raadsleden aanwezig zijn.
• de voorzitter notificaties krijgt als er raadsleden  

bijkomen of wegvallen. 
• de voorzitter bepaalt of de stemming doorgaat bij  

technische problemen, zolang het quorum maar  
behaald blijft.

Let op! Werkt de livestream of opname niet? 
Schors dan de vergadering.

Audiovisuele verslagen van raads-, bestuurs- en 
commissievergaderingen moeten worden bewaard. Het gaat 
hierbij om de agenda, het verslag, de opnames en de 
besluitenlijst van bestuurlijke besluitvorming.  

Onderstaande zaken moeten op orde zijn:
• Metadata
• Duurzame archivering 
• Vindbaarheid en toegankelijkheid 
• Gebruiks- en eigendomsrechten 

VOOR DE VERGADERING TIJDENS DE VERGADERING HET STEMMEN NAZORG

DO’S

DON’TS

Zorg dat de 
video service 
tool een 
duidelijk
privacy 
statement heeft.

Maak de 
publieke link 
voor de livestream 
vooraf beschikbaar 
voor toeschouwers.

Zorg dat raads-
leden inloggen 
met een unieke 
individuele 
inlogcode en 
wachtwoord-
combinatie.

Houd een oefen- 
vergadering om  
de verbinding, 
apparatuur en de 
link te testen.

Ga als voorzitter 
de presentielijst af 
en controleer of 
iedereen zichtbaar 
en hoorbaar is. 
Houd constant in 
de gaten of aan het 
quorum is voldaan. 
Zie kader rechts

Zorg dat de 
vergaderdiscipline 
duidelijk is en de 
voorzitter de orde 
kan handhaven 
door het woord 
te ontnemen of 
de volgorde van 
de stemming te 
bepalen.

Houd 
communicatie 
met de griffier of 
secretaris via een 
ander kanaal 
zoals een aparte 
(tijdelijke) chat-
groep.  

Controleer als 
voorzitter of 
griffie of alle 
stemgerechtigden 
hun stem hebben 
uitgebracht.

Maak de 
stemmingen direct 
zichtbaar voor alle 
raadsleden en 
toeschouwers. 
Er mag geen twijfel 
bestaan over wie 
wat heeft gestemd.  

Archiveer de 
vergadering op 
de juiste manier 
en in het juiste 
format.
Zie kader rechts

Hergebruik niet 
dezelfde link, 
maar gebruik 
steeds een 
nieuwe 
vergader-ID.

Bel niet in via de 
telefoon, maar 
gebruik een 
applicatie of 
webbrowser.

Voorkom dat 
toeschouwers 
niet kunnen 
participeren door 
bijvoorbeeld 
inbelmogelijkheden 
te organiseren.

Zorg dat 
vertrouwelijke 
informatie niet 
openbaar wordt 
en maak hierover 
duidelijke 
afspraken.

De vergadering 
is niet 
rechtsgeldig 
als sommige 
raadsleden in de 
raadzaal aanwezig 
zijn, terwijl andere 
leden digitaal 
participeren.

Het is niet 
toegestaan 
besloten (geheime) 
bijeenkomsten 
digitaal te 
houden. Houd 
deze in persoon.

Voorkom dat 
raadsleden een 
gebrekkige video/
audio hebben, 
waardoor er twijfel 
kan ontstaan over 
identificatie van 
het raadslid. 

Het is niet 
rechtsgeldig om 
geheime 
(anonieme) 
stemmingen 
digitaal te houden, 
doe dit via briefpost 
of in persoon. 

Het is niet 
toegestaan om 
fractievoorzitters 
af te vaardigen 
namens hun 
fractie. Zorg dat 
elk raadslid zelf zijn 
of haar eigen stem 
uitbrengt.

Voorkom 
slechte kwaliteit 
van opnames 
en plaats deze 
nooit zonder een 
leesbaar alter-
natief of zonder 
besluitenlijst in 
het Raadsinfor-
matiesysteem 
(RIS). 

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-informatiebeveiliging-overheid/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/archieven/archieven-van-de-overheid
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/systeemeisenset-privacy-by-design-ibd-documenten/

