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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Wij, bezorgde burgers van Nederland, constateren – mede naar aanleiding van het
onderzoek van FractieVanAandacht.nl – dat u, onze vertegenwoordigers, tijdens uw
werk veel wordt afgeleid door uw smartphone of tablet.
Een afgeleide verkeersdeelnemer zorgt voor ongelukken op straat– daarom hebben
we regels en wetten over het gebruik van smartphones in het verkeer. Een afgeleide
onderhandelaar behaalt aantoonbaar minder goede onderhandelingsresultaten.
Een afgeleide Tweede Kamer kent nadelige gevolgen voor de hele samenleving.
Aandacht hebben voor de standpunten van anderen is één van de belangrijkste
grondbeginselen van onze democratie. Luisteren naar elkaars verhaal is het begin
van begrip voor elkaars gedachtegoed.
Onze democratie is een kwetsbaar, kostbaar iets. Smartphones zijn handige
hulpmiddelen, maar ook Kamerleden zijn gevoelig voor verslavendmakende
technologie.
Smartphone en tablet zijn nu vrij te gebruiken tijdens debat. Zij kunnen goed
worden gebruikt voor overleg of om iets op te zoeken. Maar zij leiden ook zeer
regelmatig af van de kwestie waarover gedebatteerd wordt. Bijvoorbeeld door
binnenkomende tweets, posts, appjes en andere notificaties. Maar ook omdat het,
zeker tijdens langdurige debatten en andere moeilijke momenten, erg verleidelijk is
om even een spelletje te spelen of een video te kijken. Dit wordt bevestigd door ons
onderzoek,
Voor een Kamervoorzitter is het onmogelijk te beoordelen of het telefoongebruik
legitiem is of een afleiding is.
Het is door de grondwet verboden om vanaf de tribune goed- of afkeurende
geluiden te laten horen. Twitter en andere social media zijn de moderne versie
van de publieke tribune. Hiernaar luisteren of op reageren veroorzaakt een nietgrondwettelijke situatie. (art. 152 GW)
Het is daarnaast onduidelijk of op deze (privé-)smartphone apps staan die stiekem
meekijken of -luisteren. Ook tijdens vergaderingen die achter gesloten deuren
dienen plaats te vinden.

In ons land hebben alleen de leden van de Tweede Kamer het recht om het
regeringsbeleid te beïnvloeden. Wij, uw kiezers, verzoeken u met klem om dat
recht met volledige aandacht uit te oefenen. Wij, uw kiezers, houden u aan uw
plicht en verantwoordelijkheid die bij dat recht hoort. Daarbij wijzend op de door u
afgelegde eed tot getrouwe vervulling van uw ambt. (art. 60 GW)
Wij roepen u op om glasheldere gedragsregels af te spreken en zo irrelevant en
overmatig smartphone- en tabletgebruik uit te bannen tijdens uitoefening van het
kamerlidmaatschap.
Het doel van onze oproep is om de aandacht te bewaken en bij het politieke
debat te houden. Met als doel de Tweede Kamer beter te laten voldoen aan de
principiële rechten en verplichtingen van de overheid, door tijdens beraadslaging
en besluitvorming alleen communicatiemiddelen toe te staan, die het initiatief tot
communicatie bij de gebruiker laten en die technisch veilig zijn.

Over multitasking:
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181113110350.htm
https://www.researchgate.net/publication/259258156_The_Myth_of_Multitasking
https://www.researchgate.net/publication/287365637_The_Multitasking_Myth_Handling_
Complexity_in_Real-World_Operations
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16306692
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218305624
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.002
Over effectiviteit van lezen van scherm vs papier:
https://www.nngroup.com/articles/ipad-and-kindle-reading-speeds/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563204000202
Over afleiding:
https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/43795/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923613000055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213000145
Over digitale middelen en empathie:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265407512453827
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916514539755
https://www.nature.com/articles/s41562-017-0213-3
https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist
Over veiligheid:
https://haveibeenpwned.com (± 45% van de emailadressen van tweedekamerleden komen voor op
lijsten met gehackte accounts)
https://www.hackread.com/android-malware-development-17-sec/
https://www.wsj.com/articles/you-give-apps-sensitive-personal-information-then-they-tellfacebook-11550851636

