
GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 23 februari 2018

Onderwerp
Kenmerk

'Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Weeft 2018'

Geachte raadsleden,

In de commissievergadering bedrijfsvoering van 20 februari z¡jn een aantal vragen gesteld over de
manier waarop de gemeente Weert digitaal wil communiceren met burgers en bedrijven.

De vraag van de PvdA over de regeling (bv art 4): Krijgt de burger te allen tijde antwoord,
ook als zijn mail niet in behandeling wordt genomen.

"Berichten die niet zijn voorzien van een naam en adres worden geweigerd, maar niet dan
nadat de afzender het verzoek heeft gekregen om binnen een vastgestelde termijn de
gegevens te vermelden. Anonieme meldingen blijven mogelijk."

De gemeente Weert zal eenvoudig en praktisch met bovenstaande omgaan door in de "reply mail" het
verzoek te vermelden dat indien binnen, bijvoorbeeld 5 werkdagen, de naam en adresgegevens niet
verstrekt zijn, de e-mail niet verder in behandeling wordt genomen. Dit hoeft niet expliciet opgenomen
te worden in de regeling. Daarnaast zal het opvragen van gegevens (indien niet strikt nodig voor de
beantwoording van de mail) steeds minder worden als de afhandeling, via het mailadres van burgers
en bedrijven gaat plaatsvinden.

De vragen van het CDA, de heer Sijben, zijn met de antwoorden als bijlage bij deze brief
gevoegd.

Met vrien roet,
wethouders,burgem

G.J.J van
Hoofd afd Dienstverlening & Informatie

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter. co m/gemeenteweert





Vragen en opmerkingen bij de Regeling nadere eisen elektronisch
berichtenverkeer gemeente Weert 2018

Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Weert 2018
De benaming "nadere eisen" impliceert dat er hoofdeisen of basiseisen of dergelijke bestaan.
Ik neem aan dat het op de eerste plaats artikel 2:15 Awb betreft? Het wordt duidelijker als dit
wordt vermeld? Het staat wel in het veruolg, maar niet erg duidelijk.

Antwoord:
Het betreft nadere eisen gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder
afdeling 2.3 'Verkeer langs elektronische weg', artikel 2.13 t/m 2.17, en gelet op de Wet elektronísch
bestuurlijk verkeer en de Wet elektronische handtekeningen;

(openstellen elektronisch bestuurlijk verkeer met burgers en ondernemers)
En verenigingen, en stichtingen, en ..... Natuurlijke personen en rechtspersonen?
(Ondernemers a/s persoon zijn niet anders dan burgersrtnwoners, in hun hoedanigheid van
ondernemer handelen zij in naam van een BV of NV of een rechtspersoon met een andere
rechtsvorm.)

Antwoord:
De Algemene wet bestuursrecht geeft regels voor het elektronisch berichtenverkeer fussen
burgers en bestuursorganen. Met het begrip burgers worden ook bedrijven, ínstellingen en
verenigingen bedoeld.

De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, ieder voor zover het
zijnlhaar bevoegdheid betreft ;

Ieders bevoegdheid, welke bevoegdheid is dat dan? A ieder voor de berichten van en naar
het bestuursorgaan dat bevoegd is voor de zaak die in het bericht wordt behandeld?

Antwoord:
De wet hanteert het hegrip bestuursorgaan. Een bericht - ongeacht de vorm - kan gerícht
zijn aan de Raad, het College van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Voor de
bestuursorganen van de gemeente Weert geeft de regelÍng hieraan ínvullíng.
Elk bestuursorgaan, dat over een bepaalde bevoegdheid beschikt, moet zelf besllssen of de
elektronische weg voor de uitoefening van die bevoegdheíd is geopend. Een bestuursorgaan kan
dat níet voor een ander bestuursorgaan doen. Dat betekent dat de verschillende bestuursorganen
van de gemeente Weert ieder voor zÍch de regeling moet vaststellen. Er is gekozen voor een
gecombíneerde ondertekening van de bestuursorganen, als teken dat zÍj dezelfde eísen sfellen aan
het gebruik van de elektronÍsche weg.

Gelet op
-het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 2.3'Verkeer langs
elektronische weg';
-de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer;
-de Wet elektronische handtekeningen;

In het raadsvoorstel is ook de ontwerp-wet Modernisering elektronisch berichtenverkeer
genoemd. Zitten in de nadere eisen dingen die in dit wetsvoorstel staan maar die nog niet van
kracht zijn? Zo ja, welke zijn dat? Zo nee, waarom is dat wetsvoorstel dan genoemd? Deze
vraag is in de commissievergadering van gisteren ook gesteld.

Antwoord:
Neen, er zíjn geen nadere eisen in de regeling genoemd die nog niet van kracht zijn. De
voorliggende regelíng is een formele stap in de ontwikkeling van digitaal werken en communíceren
met burgers en ondernemers. Vaststelling van de regeling ís dan ook ín lijn van het wetsvoorstel.
Burgers (en ondernemers) krijgen dan het recht op elektronische verzending van
berichten aan de overheid bínnen formele procedures, zoals aanvragen, bezwaarschrÍften
en verplichte meldi ngen.



Overwegende dat:
-bovenvermelde bestuursorganen het berichtenverkeer langs elektronische weg openstellen;
-de Wet elektronisch berichtenverkeer zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht regels
bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

Een wet die is opgenomen in een wet?
Antwoord:
Wet van 29 april 2004, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over
verkeer langs elektroniscåe weg úussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband
houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)

-deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg ais de betreffende
bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt dat deze weg is geopend;
-het college van burgemeester en wethouders nadere eisen stelt aan het gebruik van de
elektronische weg;

Nu is het rneens het college dat nadere ersen sfe/f, in plaats van de drie bestuursorganen
raad, college en burgemeester?

Antwoord:
Tekstuele aanpassíng regelíng :
Besluiten:

1. berichtenverkeer langs elektronische weg fussen burgers en de bestuursorganen open te
stellen, voor zover dit besluit betreft e-mail berichten díe zijn verzonden vía een web
formulier of via algemene postbus of aangewezen postbussen vermeld op de website van
de gemeente Weert

2. de'Regeling nadere eisen elektronìsch berichtenverkeer gemeente Weert 2018' vast te
stellen.

3. De raad, het College van Burgemeesferen Wethouders en de burgemeester, ieder voor
zover het Íeder zijn bevoegdheid betreft, nadere eisen kan stellen.

Besluiten:

Het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers [Hier staat alleen burgers, zie eerdere
opmerking over natuurlijke personen en rechtspersonen.l en de bestuursorganen open te stellen,
voor zover dit besluit f'dit besluit"?, horen deze twee woorden hier thuis?] betreft e-mail berichten die
zijn vezonden via een webformulier of via [de] algernene postbus of aangewezen postbussen
vermeld op de website van de gemeente Weert;

Deze tekst wekt bij mij de indruk dat het gaat om alle berichten die binnenkomen. Het veruolg
van de regeling bevestígt dit. Maar volgens de inleiding gaat de regeling gaat over berichten
betreffende formele zaken zoals vergunningaanvragen en bezwaarschriften, gezien de
verwijzing naar de Awb. Ook het raadsvoorstelwekt die indruk.

Antwoord:
Om grÍp te houden op de stroom aan elektronische berichten, beperkt de regeling de
formele (bestuurlijke) elektronische berichten tot webformulieren en e-mailberichten. Daarmee
worden andersoortige elektronische berichten als besúuurlijk bericht uitgesloten. Veruolgens
worden alleen bestuurlÍjke berichten díe bÍnnenkomen via een webformulier of bij de lijst met
toegelaten e-mailadressen in behandeling genamen. Deze afbakenÍng is nodig om een adequaat
behandelingsproces te kunnen inregelen. Het huidige regime Awb blffi voor informele berichten
(niet hestuurlijke beríchten) ongewíjzígd (onverplichte meldingen, wensen søggesfíeg edJ.

Vaststelling 'Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Weert 2018'voor het
gebruik van de elektronische weg ten behoeve van berichtenverkeer naar de betreffende
bestuursorganen.

Eersf is er een tekst "besluiten .... en dan volgt "Vaststelling 'Regeling ...'lk vind het
verwarrend. ls bedoeld: "besluiten .... en vasf fe stellen de 'Regeling nadere eisen ..."?



Antwoord:
Betreft een besluit van de betreffende bestuursorganen om de regeling vast te stellen als teken dat
zij dezelfde eísen sfellen aan het gebruÍk van de elektronísche weg.

Artikel I Begripsbepalingen

ln het besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
ln het besluit en de'Regeling nadere eisen elektronische berichtenverkeer gemeente Weert
2018' wordt verstaan onder

a. Elektronische berichten: berichten die in de vorm van e-mailberichten of door middel van berichten
via een webformulier op de gemeentelijke website zijn vezonden.

b. Bestuurlijke berichten: elektronische berichten die aanvragen, bezwaarschriften, klachten en
zienswijzen behelzen en/of berichten die anderszins tot besluitvorming moeten leiden in welke zin
en op welke wijze dan ook.

c. Niet-bestuurlijke berichten: alle elektronische berichten die geen bestuurlijke berichten zijn
Niet-bestuurlijk, met een streepje.

d. Gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Weert.

e. Algemene postbus: de elektronische postbus/emailbox van de gemeente Weert,
gemeente@weert.nl.

f. Aangewezen postbussen: andere door de gemeenten [gemeente] aangewezen elektronische
postbussen/ema il boxen.

g. Webformulier: het feen" of "elk" in plaats van "het"?l formulier dat op de gemeentelijke website is
geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

h. DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronísche
weg toegang zoeken tot een bij de vooziening aangesloten bestuursorgaan.

Tekstuele aanpassing regeling :
i. eHerkenning: een online methode voor ondernemers om veilig te kunnen inloggen op

overheidswebsites. (Vergelijkbaar met DigiD voor burgers.)

Artikel 2 Openstellen elektronische weg

1. Berichten kunnen elektronisch naar de gemeente Weert worden verzonden

2. Berichten worden alleen in behandeling genomen ais deze zijn verstuurd via het daarvoor
bestemde elektronische kanaal en een geschikt bestandsformaat hebben (Zie bijlage 1 en 2
behorend bij deze regeling).

Geldt dit lid voor alle elektronische berichten of alleen voor bestuurlijke berichten? Naar mijn
mening het laatste.

Anfuioord:
Geldt voor alle elektronische berichten als deze zijn verstuurd vía het daaruoor bestemde en
aa ngewezen el ektron i sche kan aal.

3. Bestuurlijke berichten, zoals aanvragen, worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn
verstuurd via he t daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website.



Dient dit het gemak van de organisatie of van de afzender? Bij een vergunning kan ik mij deze
eis voorstellen, maar bij een bezwaarschrift niet, daar hoort geen vormeis aan gesteld te
worden. En wat te doen zolang de webformulieren niet klaar zijn?

Antwoord:
Webformulieren bieden meer structuur bij de vraagstellíng; het achterliggende proces kan
efficìënter en gemakkelijker worden ingericht. Daarnaast zal een royaal aanbod aan webformulieren
de behoefte om te communiceren met de gemeente in de vorm van posf en *maÍl verkleinen.
Burgers en bedrijven krÍjgen met het eerder genoemde n¡efsyoorsfel in feite het recht ieder formeel
berlcht elektronlsch aan de overheld te zenden. Om een compacte, efflclënte overheld te reallseren
met hoogwaardige díenstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het
voorkeurskanaal.
Het uitgangspunt ís: digitaal waar het kan en waar het (nog) niet kan blÍjven de overige kanalen in
de vorm posú en e-maíl open voor hurgers en ondernemers.

4. Niet-bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via
het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website, ais email naar de algemene
postbus of naar aangewezen postbussen of verzonden zijn via de fax.

Dit betekent dat iemand geen bericht meer kan versturen naar M.Wolfs@weert.nlof
G. G abri el s@w eert. nl of S. E u rl i nq s@w eert. n I e nzovoorts.

Antwoord:
Het huidige regime Awb blíjftvoor informele (niet-bestuurlÍjke) berichten ongewijzigd (onverplichte
meldingen, wensen suggesfies, ed.). Deze berichten kunnen dan ook gewoon verstuurd worden
n a a r W!!@I!&! of G. G a b ri e I s@w eert. n I of S. E u rl i ns s@w ee rt. n I e n zov oo rts.

5. Elektronische berichten waarvoor geen specifiek webformulier bestaat, worden alleen in
behandeling genomen ais deze zijn verzonden via een algemeen webformulier, ais email naar de
algemene postbus of naar aangewezen postbussen of vezonden zijn via de fax. Elektronische
berichten aan andere, niet aangewezen postbussen/emailadressen, worden niet in behandeling
genomen.

Zie opmerking bü 4.
Antwoord:
Betreft berichten gerícht aan de bestuursorganen (Raad, college B&W en de burgemeesúer)

6. Het bevoegd gezag kan bepalen dat nader te bepalen onderwerpen worden uitgezonderd van
elektronisch berichtenverkeer.

Wat is de reden voar deze bepalíng?
Antwoord:
Tekstuele aanpassing regelÍng :
Het bevoegd gezag kan in voorkomende situaties, waarin zij de elektronische weg níet geschikt
acht, bepalen om elektronisch berichtenverkeer uit te sluiten.
(Bijvoorbeeld als een natte handtekening wettelÍjk vereist ís of als offíciële gewaarmerkte
docu m enten verei st zíj n.)

Artikel3 Ondertekening van webformulieren en e-mail

1. Als de wet van de burger Bie eerdere opmerking over natuurlijke personen en rechtspersonen.l
een handtekening eist, moeten de webformulieren met gebruikmaking van DigiD worden
verzonden. Bij bedrijven kan dat via eHerkenning.

De dwang en het keurslijf van webformulieren. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend,
maar naar mijn mening kan en mag niet worden geersf dat voor een bezwaarschrift een
w e bform u I i er wordt g e bru i kt.

Antyvoord:
Burgers (en ondernemers) krijgen het recht op elektronische verzending van
beríchten aan de overheid binnen formele procedures, zoals aanvragen, bezwaarschriften



en verplichte meldingen. Een bestuursorgaan moet daarom voor elke vorm van formele
schriftelijke communicatie (vaak het ìnzenden van een formulier) een elektronÍsche manier
van indienen mogelijk maken met de bijbehorende (wettelijk vereiste) authenticatie.

2. Elektronische berichten, waarop een inhoudelijk antwoord wordt venruacht, bevatten naam en
adres, dagtekening en een weergave van de zakelijke inhoud van het gevraagde.

Dit gaat over niet-bestuurlijke berichten? Wat is de bedoeling en de zin van deze bepaling?
Aan een gewone brief wordt deze eis niet gesteld.l

Antwoord:
Voor een gewone brief zíjn dezelfde eisen van toepassing.

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

1. Berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden of een virus bevatten worden
geweigerd en niet in behandeling genomen. Het risico dat elektronische berichten in een spambox
terecht komen ligt bijde verzender.

2. Berichten die niet zijnvoorzien van een naam en adres worden geweigerd, maar niet dan nadat de
afzender het verzoek heeft gekregen om binnen een vastgestelde termijn de gegeven s te
vermelden. Anonieme meldingen blijven mogelijk.

Hoe wordt de belofte uit de tweede zin mogelijk gemaakt gelet op de eerste zin?
Antwoord:
Door in het venoek te vermelden dat indien binnen, 5 werkdagen, de gegevens niet zijn verstrekt
de e-mail niet verder in behandelíng wordt genomen. Dit hoeft dan ook níet expliciet opgenomen te
worden in de regelíng Daarnaast zal het opvragen van gegevens (indien niet strikt nodig voor de
beantwoordÍng van de mail) sfeeds minder worden als de afhandelÍng, vÍa het mailadres van
burgers en bedríjven gaat plaatsvinden.

3. Het college bepaalt de voorwaarden die vanuit de techniek worden gesteld aan het veaenden van
elektronische berichten . Deze voorwaarden staan of de gemeentelijke website.

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

1. Aanvullende informatie en bijlagen kunnen zowel digitaalworden ingevoegd bij het te gebruiken
webformulier, ais email naar de algemene postbus of naar aangewezen postbussen, ais
afzonderlijk per post worden verzonden.

De zin loopt niet goed.
Antwoord:
Tekstu el e aa n pa ssi ng reg el i ng

2. Bij het versturen van aanvullende informatie en bijfagen per post, of via de algemene postbus of
naar aangewezen postbussen moet worden verwezen naar het bijbehorende webformulier, indien
mogelijk met een zaakkenmerk.

De organisatie moet gediend worden, de afzender moet zich aanpassen?
Antwoord: Beiden worden gedÍend om de aanvullende informatie juist te relateren aan de zaak in
het zaaksysteem.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden
1. ln gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

H et b evoegd e be stu u rsorg a a n ? Be sl u it of regel i ng ?
Antwoord:
Tekstuele aanpassing regelÍng: het bevoegde bestuursorgaan en waarin de regeling niet voorzÍet.



Artikel 7 lnwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
Besluit of regeling?

Antwoord:
Tekstuele aanpassing regeling: de regeling

Artlkel I Giteertitel

1. Dit besluit wordt aangehaald ais "Regelirrg rratJere eiserr elektrunisch trerichtenverkeer gemeente
Weert 2018".

Hier weer "besluit" en "regeling". Zie opmerking hierover in het begin.
Antwoord:
Tekstuele aanpassíng regeling: de regeling


