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Met opmerkingen [MSI]: 15/

De TK heeft naar aanleiding van de novelle op de WDO vragen gesteld. Deze
vragen, waarin uw opmerkingen zljn verwerkt, worden u voor akkoord
aangeboden. Zoals tijdens het PC DGOO afgelopen maandag 8 november Is
besproken worden deze vragen gezlen de samenhang gelijktijdig met de TK en EK
vragen over het BNC-fiche van de elDAS-herziening verzonden, Deze vragensets
zljn Inhoudelljk onderling afgestemd. Deze nota beantwoordt daarnaast de vragen
die u heeft gesteld tijdens het PO.
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Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van deze nota, met de beantwoording van uw vragen;
2. In te stemmen met de beantwoording van de vragen over de novelle, en;
3. De bijgevoegde aanbledlngsbrlef te ondertekenen en samen met de
beantwoording te verzenden.
Kernpunten
Hoofdiijn
• De TK heeft vragen gesteld over de novelle.
• De hoofdiijn van beantwoording Is dat de vragen over de novelle worden

behandeld, en tevens wordt een doorkljk gegeven hoe de novellepunten
In onderllggende regelgeving ultgewerkt zullen worden.
Relatie WDO en elDAS verordenlng
• Tevens wordt In de beantwoording aangegeven dat de WDO ook los van

de herzlening van de elDAS-verordenIng noodzakelljk en urgent Is, want
de WDO regelt naast de noodzakelljke Invulling van de elDAS-verordenIng
ook andere waarborgen, zoals het afdwingen van hogere
betrouwbaarheldsnlveaus binnen de overheld en de mogelljkheld om
standaarden verpllcht te stellen. DIt laatste moet, met de WDO, echt op
korte termljn mogelljk zljn.

Politieke urgentle van behandeling
• In de antwoorden Is deze urgentle op uw verzoek aan het slot benadrukt,

waarblj u aandrlngt op een spoedlge behandeling van de novelle.
Opgenomen Is dat u koerst op Inwerklngtreding van de WDO per 1-7Pagina 1 van 3

Nota wordt openbaar,

•til
•

2022. U spreekt daarbij de hoop uit dat het voorstel snel kan worden
behandeld (uiterlijk januari 2022) zodat de daarop volgende EKbehandeling ook tijdig kan plaatsvinden. Daarbij zorgt u er zelf voor dat
de voor de novelle relevante AMvB's geactualiseerde versles beschikbaar
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zljn.

Novelle in relatie tot uitvoeringsregelgeving

•
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Tijdens het PO Is de uitvoeringsregelgeving aan de orde gekomen, waarblj
u gevraagd heeft wat er nog dient te gebeuren en wat daarvoor de
planning Is. Daartoe Is een tijdiljn bijgevoegd, waarblj de AMvB's die voor

de novelle relevant zljn en naar de kamer moeten worden gezonden geel
gearceerd zljn.

Advisering Raad van State over verhouding wet/AMvB/MR
• U vraagt In uw reactle op het eerdere concept van de beantwoording of de
Raad van State ten aanzlen van de novelle opnieuw het punt over niveau
van delegatle heeft gemaakt. De Raad van State herhaalde Inderdaad

deze opmerking bij de novelle. We hebben er echter destljds bewust en
goed gemotlveerd voor gekozen dat punt van het advles niet op te
volgen. Aangegeven Is - kort samengevat - dat zorgvuldig een balans Is
gezocht tussen gewenste rechtszekerheld om zaken In de wet zelf te

regelen, en flexibilltelt om snel en adequaat op praktljkontwlkkellngen te
reageren. Daarbij speett ook mee dat alle AMvB's onder de WDO een

voorhangprocedure kennen, waardoor het parlement bIj deze regelgeving
betrokken Is.
Politieke context

U heeft tijdens het PO op 8 november gevraagd naar een dulding van de politieke
context, de stemverhoudingen bIj de eerdere wetsbehandeling, en of is gevraagd
naar onderwerpen waarmee fractles eerder akkoord zljn gegaan.
BIj de eerdere wetsbehandeling In de TK hebben de leden van de fractles van
DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChrlstenUnle en Van Haga voor dit
wetsvoorstel gestemd en de leden van de overlge fractles tegen, waarna het
wetsvoorstel Is aangenomen. In de nieuwe Tweede Kamer zouden er met deze
stemverhoudingen 86 leden voor stemmen.

Daarbij Is het zo dat partljen die voor hebben gestemd vragen stellen of punten
adresseren waarmee de fractles bIj de eerdere behandeling akkoord zljn gegaan
(bv D66 en CDA l.r.t. Raad van State advles over delegatle In regelgeving). CDAfractle benadrukt dat een voortvarende behandeling van belang Is en vraagt naar
de opname van technlekafhankelljke formulerlngen.

De fractles die tegen hebben gestemd, hebben dat voor een belangrljk deel
gedaan l.v.m. zorgen over privacy In relatie tot Inlogmlddelen. In zljn
algemeenheld staan deze fractles daarom posltlef ten opzlchte van de novelle,
maar zlj vragen nog wel naar het punt van technlek-onafhankelljk wetgeven. Zlj
zoeken ook zekerheld over de Invulling van de novellepunten.
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De leden van de nieuwe Volt-fractie vragen naar de verhouding tussen de WDO
en de elDAS-herziening. Zij tonen zich in algemene zin voorstander van de

Datum
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novelle, waarblj zij specifiek open source ais belangrijk eiement zien.
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