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Op 6 juli 2021 heeft de Eerste Kamer (EK) "het tweede nader voorlopig verslag
Inzake het wetsvoorstel digltale overheid (WDO) uitgebracht. De tweede nadere
Memorle van Antwoord (MvA), die In reactle hierop is opgesteld, is gereed en kan
aan de EK worden gezonden.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met de tweede nadere MvA, en indien u
instemt, de MvA en de aanbiedingsbrief aan de EK te ondertekenen, waarna beide
aan de EK worden verzonden.

Kernpunten
De onderwerpen in de tweede nadere MvA borduren voort op eerdere vragen die
de EK stelde over open source en het gebruik van private iniogmiddelen
(centraal/decentraal). U reageert in dezelfde lijn zoals op de eerdere MvA.

Nieuw is de vraag over de samenhang tussen de Wdo en de voorgestelde
wijziging van de elDAS-verordening (over de Vo wordt op dit moment
onderhandeid, het gaat naar verwachting nog een aantal maanden duren voordat
deze is aangenomen). U geeft aan dat de Wdo eerste tranche nodig is om de
(wijzigings)verordening te kunnen uitvoeren. De uitvoering zai verder
vormgegeven worden in de tweede tranche van de Wdo. Op deze wijze wordt
stapsgewijs een steisel ingevoerd waarmee veiiig en betrouwbaar wordt ingelogd
en het delen van gegevens wordt gereaiiseerd.

De tweede nadere MvA bevat:
•  aanvullende duiding op de onderwerpen open source: de wegingscriteria, de

transitietermijn, onderscheid in de mate waarvan daar door iniogmiddelen
gebruik van wordt, of kan worden, gemaakt en de ruimte voor
dienstaanbieders om dienstverlening op basis van de mate van gebruik van
open source te beperken tot bepaaide iniogmiddelen;

•  er is in de MvA voor gekozen om geen termijn te noemen waarbinnen de
beweging naar open source moet zijn afgerond. De reden is dat dit van veel
factoren afhankelijk is. Wei is opgenomen dat we de beweging zo snei als
mogeiijk willen maken, maar wei zo zorgvuldig als nodig is om continuiteit
van middelen voor burgers en bedrijven te verzekeren, een uitleg over de
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keuze om het BSN te versleutelen onafhankelijk van de wijze waarop dit Datum
persoonsgegeven wordt opgeslagen (centraal of decentraal); 20 augustus 2021
nadere ultleg over hoe de bevoegdheid inzake het toezicht door Agentschap onze referentie
Telecom is geregeld; 2021-0000437378
reactle op de vragen naar de mogelijkheld voor private aanbieders om
middeien aan te bieden voor commercieei gebruik en om de toegeiaten
iniogmiddelen te kunnen gebruiken voor coronamaatregelen;
reactle vanuit VWS op de vraag over op weike wijze de veiiigheld van
medlsche gegevens gewaarborgd wordt en in hoeverre er een (digitaie)
koppeiing met patientengegevens (waaronder het eiektronisch
patientendossier) piaatsvindt;
reactle op vragen over de relatie tussen de op 3 juni 2021 door de Europese
Commissie gepubiiceerde concept-verordening Europese Digitaie Identiteit,
het onderhavige wetsvoorstei en toekomstige tranches van het wetsvoorstei;
reactle op vragen over de procedure van de noveiie in verband waarmee door

u is voorgesteid om het wetsvoorstei zo snei mogeiijk te behandeien en deze
niet aan te houden in afwachting van de noveiie;
reactle op de vraag over de samenhang tussen het wetsvoorstei en de
wijziging van de Paspoortwet i.v.m. uitvoering van de EU-verordening
identiteitskaarten (deze is op 2 augustus ji. in working getreden).

Politieke context

Eerdere vragen van de EK hebben ertoe geieid dat u een noveiie
(wetswijziging op de WDO) heeft ingediend. Deze is op dit moment
aanhangig bij de (Commissie Digitaie Zaken van de) Tweede Kamer. Het
versiag wordt eind september/begin oktober verwacht. Recent heeft de
Autoriteit Persoonsgegevens in haar advies aangegeven geen
opmerkingen te hebben over de noveiie.

De EK heeft oniangs naar aanieiding van het BNC-fiche vragen over de
(wijzigings) elDAS-verordening gesteid aan zowei de EU Commissie ais
aan u. De concept-antwoorden zuiien separaat aan u worden voorgeiegd.
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