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2
Aan

Staatssecretaris

Aanleiding,
De Tweede Kamer zai naar verwachting in januari beslulten over de novella bij de
Wdo. Ten behoeve daarvan is het wenselijk het totale en naar aanleiding van de
novelle geactuaiiseerde beeld van de wet en onderliggende AMvB's te geven.

Met optnerkingen
openbaar.

Daartoe wordt u voorgeiegd:
Aanbiedingsbrief, ter ondertekening, bij de twee vernieuwde conceptAMvB's ter verzending aan TK en EK voor hun complete beeld over Wdostelsel

Beantwoording van de resterende vragen van de Tweede Kamer over de
eerder voorgehangen AMvB voor burgermiddelen (aangehouden vanwege
de verwachte wijzigingen i.v.m. de novelle en benodigde actualisering)
In verband met de eindejaarsdrukte en de noodzaak de stukken nog voldoende af
te stemmen, bieden we het pakket op twee momenten bij u aan, waarbij we
ervoor kozen de politiek meest relevante teksten ai op het eerste moment aan u
al ter tekening aan te bieden. Aan de ontwerpbesluiten leggen we nog een laatste
hand, deze ontvangt u uiteriijk begin komende week.
Na uw akkoord over de aanbiedingsbrief, de beantwoording van vragen en de
later aan u voor te leggen beide ontwerpbesluiten zai het gehele pakket conform
uw toezegging hierover aan de Tweede Kamer, de beide Kamers worden
aangeboden.
Geadviseerd besluit

•

Instemmen met en ondertekenen van de concept aanbiedingsbrieven voor
de vernieuwde concepten van het Besluit identificatiemiddelen voor
natuuriijke personen Wdo en het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel

•

Instemmen met de beantwoording van resterende vragen gesteld door

Wdo aan voorzitters van Tweede en Eerste Kamer.

Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het

•

conceptbesluit identificatiemiddelen voor natuuriijke personen Wdo
gesteid in het kader van de voorhang.
Kennisnemen van de afspraak met AT dat we de regeling voor heffingen
in een separate nog na te zenden AMvB zuilen opnemen na instemming
over de systematiek met AT. Deze instemming zou de beslulten nu
ongewenst ophouden.
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Aanpassingen als gevolg van novelle
In de beide aangeboden besluiten zijn de wijzigingen opgenomen die voortvloelen
ult de novelle. In deze besluiten zljn de grondslagen ten aanzlen van open source,
privacy by design en bet verhandelverbod nader ultgewerkt. In de brief waarin ze

2021-0000663086

Onze referentie

aan de Kamer(s) worden aangeboden wordt aangeduld waar deze wijzigingen ult
bestaan.

Specifiek tav Open source
De regaling van open source In deze ontwerpbeslulten heeft als doel de Inzet van
open source software als onderdeel van de toegelaten Inlogmlddelen en het
publleke middel DigID op een verantwoorde manler mogelljk te maken zonder dat

dit ten koste gaat van de mogelljkheden voor burgers om op velllg wljze toegang
te krijgen tot elektronlsche dienstverlenlng. HIerblj houdt u onder meer rekening
met de contlnu'itelt en de beschlkbaarheld van voldoende velllge Inlogmlddelen
voor gebrulkers. Deze norm maakt het mogelljk om de relevante belangen te
wegen en daarop te sturen. Het gebrulk van open source zai naar verloop van
tijd, afhankelljk van de mate waarin meer open source wordt aangeboden, steeds
verder toenemen.

Aanpassingen als gevolg van verdere uitwerking en dialoog
Daarnaast zljn ook andere aanpassingen In deze algemene maatregelen van
bestuur aangebracht op basis van de verdere Inzlchten die zljn opgedaan In de
continue dialoog met de ultvoerders en de toezlchthouder rondom de verdere
uitwerking van de voorstellen. DIt betreft o.a. dat de toezlchtslnstrumenten

aanslulten bij de mogelljkheden die Agentschap Telecom ook bij vergelljkbare
wetgeving toepast.

Compiexiteitreductie in te erkennen roilen

De belangrljkste aanpassing betreft de te erkennen roilen In het bedrljvendomeln.
Het wetsartlkel dat het bedrljvendomeln regelt, kent meerdere roilen die voor
erkenning In aanmerklng komen. Gebleken Is dat formele erkenning niet voor alle
roilen verelst Is. Volstaan kan worden met de erkenning van de roilen
machtiglngsdienst en authentlcatledlenst. Concreet betekent dIt dat de erkenning
van andere roilen In het beslult nIet verder worden ultgewerkt, DIt slult overlgens
aan op de huldlge praktljk en hiermee wordt het erkennlngsproces aanzlenlljk
vereenvoudlgd en worden de daarblj horende admlnlstratleve lasten vermlnderd.
Tariefreguiering

•

•

In het Beslult bedrljfs- en organlsatlemlddelen is een regeling voor het bij
de toegelaten partljen in rekening te brengen kosten die met die toelating
gepaard gaan, opgenomen.
De Wdo schrljft voor dat regels moeten worden gesteld over het tarlef.

Gebleken Is dat een dergelljke regeling ter bescherming van gebrulkers In
de praktljk nIet nodig Is, aangezlen er altljd de terugvaloptle Is van het
gratis publleke middel. Daarom Is de regeling voor Ingrljpen bij nIet
marktconforme tarleven nIet Ingevuld en vervangen door een de facto
regeling: bij hanteren van een hoog tarlef prijst een aanbleder zlchzelf ult
de markt.
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De reden voor tariefregulering is de bescherming van burgers en
bedrijven tegen (te) hoge kosten voor toegang tot de overheid. Echter dit
probleem doet zlch In praktlsche zin niet voor. Voor burgers Is toegang
geborgd via DIgID, en bij het hanteren van een hoog tarlef prijst een
aanbieder zlchzelf uit de markt, er Is Immers een goedkoop alternatlef
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voorhanden.

Voor een uitgebreidere toellchting op de besluiten zlj verwezen naar de
nota's van toellchting. De verpllchting uit de wet om regels over het tarlef
te stellen wordt dus nIet ingevuld, maar dat Is te rechtvaardlgen.
(Leges)heffingen voor toelating en toezicht
In de wet Is opgenomen dat voor de toelating van Inlogmiddelen en de ultvoering
van het toezicht legesheffingen kunnen worden opgelegd. In de toellchting van
het besluit Is opgenomen dat van deze mogelljkheld gebrulk wordt gemaakt. Met
AT wordt verder uitgewerkt hoe de hoofdelementen vastgelegd kunnen worden In
een separate AMvB waarop de hefflngen zulien worden gebaseerd. Deze AMvB zai
later worden voorgehangen. De materle raakt niet de polltleke discussie met de
Kamers, vertraagt het wetgevingsproces ook niet en tegen iatere voorhang
bestaat dus ook geen bewaar.

Politieke context

De ieden van de fractles maakten In het kader van het verslag veel opmerklngen
over de verhouding wet- algemene maatregel van bestuur. Het Is belangrljk goed
voor het voetllcht te brengen weike wei afgewogen keuzes er zljn gemaakt voor
regeling op weik niveau. DIt maakt dat vooriegging van deze concept besluiten In
december wenselljk Is.

BIjlagen
Volgnummer

Naam

Informatie

Brief aanbleding AMvB's aan TK
Brief aanbleding AMvB's aan EK
Beantwoording vragen TK over
Besiult
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AMvB's burger en bedrijvenmiddelen
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Van

DGOO

{AanleidingI

_ - Met optnerkingen

Met deze nota worden de AMvB's voor burger- en bedrijfsmiddelen aangeboden.
De bijbehorende inhoudelijke opiegnota en aanbiedingsbrieven zijn separaat
aangeboden via CZW. Deze nota is ais bijiage toegevoegd.
Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde AMvB's.

Bijiagen
Volgnummer

Naam

Informatle

AMvB burgermiddelen
AMVB bedrijfsmiddelen
separaat aangeboden opiegnota
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