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Aan de gemeenteraad 
 

Voorgesteld Besluit 

 

 

De Verordening elektronisch berichtenverkeer gemeente Stichtse Vecht 2013 vaststellen. 

 

 

Samenvatting 

 

 

De Algemene wet bestuursrecht stelt regels voor verkeer langs elektronische weg tussen burgers en 

bestuursorganen. Onderdeel van deze wetgeving is dat de elektronische weg alleen door burgers kan 

worden gebruikt als het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat die weg voor dat soort berichten is 

geopend. Het verzenden en ontvangen van berichten via de website, mail en fax is al geruime tijd  

ingeburgerd en wordt voor het bestuursrecht door de Algemene wet bestuursrecht gereguleerd. Zo moet 

de overheid kenbaar maken dat de gemeentelijke dienstverlening openstaat voor elektronisch verkeer via 

onder andere de website en e-mail. De verordening regelt hierbij de formele kant van de zaak en legt in 

feite de in de praktijk gegroeide situatie vast. 

 

 

 

 

Bijlagen 

- Bijgevoegd zijn ter kennisname het e-mailprotocol en de notitie elektronische handtekening. 

 

 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 

Verordening elektronisch berichtenverkeer gemeente Stichtse Vecht 2013 

 

Begrotingswijziging 

n.v.t. 

 

Datum raadsvergadering 

23 april 2013 

 

Werksessie 
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P. de Groene eur ing 

Afdeling 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 

Het formeel openstellen voor elektronisch verkeer waardoor de gemeente meer toegankelijk wordt. 

 

Argumenten 

1.1. Het openstellen van de elektronische weg is een wettelijke vereiste. 

In artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat een bericht elektronisch naar een 

bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat 

deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan tevens nadere eisen stellen aan het gebruik van de 

elektronische weg. In de voorliggende verordening wordt de openstelling voor elektronisch verkeer 

formeel geregeld.  

Overigens gaat de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer uit van een nevenschikking. Dit houdt in dat 

de burger niet tegen zijn zin kan worden gedwongen tot elektronisch verkeer. De elektronische weg 

komt naast en niet in plaats van de conventionele weg. 

 

1.2. De formele regeling wordt in overeenstemming met de praktijk gebracht. 

Er bestaat al geruime tijd een praktijk waarbij er gebruik wordt gemaakt van het elektronisch 

berichtenverkeer. Zo biedt de gemeentelijke website al geruime tijd webformulieren aan en ook via 

de e-mail is de gemeente goed bereikbaar. In deze stukkenstroom dient echter een ordening te 

worden aangebracht, bijvoorbeeld door niet toe te staan dat bestuurlijke berichten naar persoonlijke 

postbussen worden verzonden. 

 

1.3. Om problemen over de juridische status van e-mail en ander elektronisch verkeer te voorkomen. 

Basis van de regeling is dat de gemeente zich formeel openstelt voor elektronisch verkeer 

via de webformulieren en onder andere via e-mail op het adres info@stichtsevecht.nl. Andere 

mailadressen kunnen worden gebruikt voor gedachtewisseling en informatie-uitwisseling, maar 

niet voor formele stukken (heet in de regeling “bestuurlijke berichten”), tenzij nadrukkelijk anders 

is aangegeven. Hierdoor wordt de stukkenstroom gereguleerd en is de juridische status van de 

ingekomen berichten duidelijk. 

 

Om ook vanuit de gemeente steeds meer ook formele documenten elektronisch te kunnen 

behandelen zal ook de elektronische handtekening worden ingevoerd. Besluiten en dergelijke 

kunnen dan in principe volledig elektronisch worden afgehandeld. 

 

Kanttekeningen 

De huidige werkwijze levert onduidelijkheid op voor burgers en medewerkers. 

De huidige werkwijze kan onduidelijkheden opleveren voor burgers en medewerkers, omdat er geen 

volstrekte helderheid bestaat over de juridische status van e-mailberichten. Door deze regeling wordt 

duidelijk dat persoonlijke postbussen niet meer kunnen worden gebruikt voor bestuurlijke berichten 

en dat ook bepaalde vormen van elektronisch verkeer (sms e.d.) niet worden geaccepteerd. Als 

uitvoeringsbesluit van de verordening zal gelijktijdig met inwerkingtreding van de verordening het  

e-mailprotocol in werking treden. 

 

Communicatie 

Na vaststelling wordt gecommuniceerd via welke kanalen en onder welke voorwaarden de gemeente 

deelneemt aan het elektronisch verkeer. 

 

Financiën en risico’s 

Juist door het vaststellen van de kaders in de verordening en het e-mailprotocol worden de risico’s 

beperkt en wordt er meer duidelijkheid gegeven. Aan de invoering van deze verordening zijn geen 

kosten verbonden. Aan de aan de invoering van de elektronische handtekening verbonden kosten voor 

certificaten is voorzien. 

 

5 maart 2013 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

Gemeentesecretaris   Burgemeester 


