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toezegging mw Rajkowski Wet modernisering elektronisch 
bestuurlijk verkeer 

Aanleiding 
Tijdens het plenaire debat op 6 april jl. over de behandeling van de Wet 
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer heeft u aan de Tweede Kamer een 
brief toegezegd waarin u in zult gaan op de vraag van het lid Rajkowski (VVD) in 
hoeverre het digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als 
aangetekende verzending per fysieke post.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd deze brief te ondertekenen. 

Kern 
• In de brief wordt aangegeven dat beide vormen van verzending een 

vergelijkbaar beschermingsniveau hebben, namelijk dat het voor de 
verzender duidelijk is of een bericht is aangekomen en dat hiervan bewijs kan 
worden geleverd middels een ontvangstbevestiging.  

• Daarnaast geldt voor beide vormen van verzending dat het risico van 
aankomst van een bericht bij de verzender berust. 

• Beide vormen van verzending kunnen echter niet één-op-één met elkaar 
vergeleken worden, nu de bescherming op verschillende manieren geboden 
wordt.  
o Langs de elektronische weg wordt met een notificatie aangegeven dat een 

stuk in de berichtenbox aangekomen is. De loggegevens kunnen als 
bewijs dienen van verzending van deze notificatie.  

o Bij aangetekende verzending per fysieke post moet de 
ontvangstbevestiging getekend worden door de geadresseerde.  

Toelichting 
De Tweede Kamer heeft het wetvoorstel 19 april aanvaard. De Eerste Kamer heeft 
eind juni een voorlopig verslag uitgebracht. Hierin wordt over het onderwerp van 
deze brief een vergelijkbare vraag gesteld. De memorie van antwoord op dit 
verslag wordt separaat aan u voorgelegd. Het antwoord op de vergelijkbare vraag 
is een verkorte versie van deze brief.  
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