
Gst. 2017/164

Stemmen op afstand?

Prof. mr. S.A.J. Munneke, datum 02-11-2017

Datum
02-11-2017
Auteur
Prof. mr. S.A.J. Munneke
Auteursprofiel
S.A.J. Munneke
Folio weergave
Download gedrukte versie (PDF)
Vakgebied(en)
Bestuursrecht algemeen / Handhaving algemeen
Bestuursrecht algemeen / Openbaarheid van bestuur
Ruimtelijk bestuursrecht / Ruimtelijke ordening
Bestuursprocesrecht / Beroep

Mag een gemeenteraadslid dat in het buitenland is, via Skype of een conference call deelnemen aan een belangrijke
stemming in een raadsvergadering waar hij of zij niet fysiek aanwezig kan zijn? Het is een vraag die, zeker als het ‘er
politiek om spant’, grote consequenties kan hebben. De Gemeentewet geeft geen expliciet antwoord, en heeft, op enkele
hoofdregels na, de wijze van stemming aan de raad overgelaten. Deze kan bij een hoofdelijke stemming in beginsel dus zelf
kiezen of gestemd wordt door middel van handopsteken, zitten en opstaan, etc., en heeft ook bij een geheime stemming de
mogelijkheid zelf te kiezen op welke wijze deze plaatsvindt, waaronder ook de mogelijkheid valt elektronisch te stemmen.
Toch zal, ondanks deze ruimte, uit het samenstel van bepalingen in de Gemeentewet moeten worden afgeleid, dat
stemmen op afstand door bepaalde raadsleden niet tot de mogelijkheden behoort.
Voor de hoofdelijke stemming bepaalt art. 32 lid 2 Gemw dat ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van
deelneming aan de stemming moet onthouden, verplicht is zijn stem voor of tegen uit te brengen. In de Memorie van
antwoord bij de totstandkoming van de Gemeentewet 1994 gaf de regering daarover nader uitleg: “Het begrip ‘ter
vergadering aanwezig zijn’ duidt op het lijfelijk in de vergadering aanwezig zijn en niet alleen op het getekend hebben van
de presentielijst.” (Kamerstukken II 1988/89, 19403, 10, p. 148). Stemmen kan dus alleen in de vergadering door personen
die daar fysiek aanwezig zijn. Voor de schriftelijke stemming is in art. 31 Gemw voorgeschreven dat onder het uitbrengen
van een stem wordt verstaan: het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje (art. 31 lid 2 Gemw). Ook dit
veronderstelt lijfelijke aanwezigheid in de raadsvergadering.
Voor die fysieke aanwezigheid bij een stemming zijn goede redenen, zelfs in tijden waarin het elektronisch vergaderen op
andere plaatsen tot een volwaardige vergadervorm is geworden. Twee redenen springen eruit. In de eerste plaats de
controleerbaarheid. Een stemming houdt besluitvorming door het ambt in waarvan de raadsleden deel uitmaken. Het
handelen van het ambt is voor cruciale momenten nauwkeurig geregeld, omdat de standpunten van velen uiteindelijk tot
één beslissing van het orgaan zelf moeten worden omgevormd. Daarover mag geen enkel misverstand ontstaan. Vandaar
bijvoorbeeld de nauwkeurige regels over het quorum, etc. Bovendien moet kunnen worden vastgesteld dat een raadslid in
vrijheid zijn stem uitbrengt, zonder druk van buitenaf. Fysieke aanwezigheid in de vergadering zelf biedt daarvoor – in ieder
geval tot op zekere hoogte – de beste garanties.
In de tweede plaats het motief van uniformiteit. Hoewel er ruimte is om de vorm waarin een stemming plaatsvindt nader vast
te stellen, zal, nadat die keuze is gemaakt, elk raadslid op dezelfde wijze zijn stem moeten uitbrengen. Dat vergroot de
transparantie, en voorkomt dat van geval tot geval nieuwe uitzonderingen moeten worden beoordeeld. Want waarom anders
het stemmen via Skype beperken tot overmacht wegens verblijf in het buitenland? Waarom niet ook als een raadslid andere
belangrijke zaken elders te doen heeft? Een uniforme, duidelijke procedure zonder uitzonderingen dwingt op zulke
momenten het raadslidmaatschap voorop te stellen. En dat is geen slechte zaak.
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