
ifitn.B2K 
	 115053 	1)11  

caccA 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER ONDERTEKENING 

Datum 
20 oktober 2021 

Aan 
Van 

nota 

Minister 

Nota van wijziging Wet Modernisering elektronisch 
bestuurlijk verkeer 

Onze referentie 
2021-0000551718 

Opgesteld door 
/S&B 

Samengewerkt met 
OCW 

Bijlage(n) 
2 

Aan 
Minister 

Van 

!Aanleiding 	  - - 
Op de voorraadagenda van de Tweede Kamer (vooralsnog in de week van 4 
november a.s.) is het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 
geagendeerd. Het wetsvoorstel bestaat naast wijziging van de Algemene wet 
bestuursrecht ook aanpassing van wetten van andere ministeries. Gebleken is dat 
enige verwijzingen naar andere wetten inmiddels zijn verouderd. Tevens zijn 
enige redactionele onvolkomenheden geconstateerd. In bijgevoegde nota van 
wijziging worden deze bepalingen aangepast. 

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd in te stemmen met de nota van wijziging en bijgevoegde 

aanbiedingsbrief en toelichting te ondertekenen. 
• U wordt geadviseerd bij de Tweede Kamer aan te dringen het voorstel ter 

behandeling in te plannen. 

Kernpunten 
• De nota van wijziging is technisch van aard en bevat geen inhoudelijke 

wijzigingen. Ambtelijk J&V heeft aangegeven dat de nota daarom niet aan 
MinRb hoeft te worden voorgelegd. 

• Het wetsvoorstel wacht al een jaar op plenaire behandeling. Er bestaat binnen 
het rijk en de decentrale overheden overeenstemming over. VNG is actief met 
pilots. Onlangs anticipeerde de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak 
over de AOW en MijnOverheid op de verplichte notificatie uit dit wetsvoorstel. 

Toelichting 
• Het wetsvoorstel regelt dat bestuursorganen voor officiële documenten een 

kanaal moeten inrichten zodat elektronische verzending van burgers aan de 
overheid mogelijk is. De burger kan altijd kiezen tussen elektronische en 
papieren communicatie, tenzij in een bijzondere wet elektronische 
communicatie is voorgeschreven (of uitgesloten). Daarnaast worden 
waarborgen toegevoegd die de burger beschermen (zoals coulance bij 
storingen, verplichte ontvangstbevestiging van een bericht, verplichte 
notificatie van een bericht in systemen zoals MijnOverheid). 

• Zodra de datum voor het debat vaststaat, wordt u over het voorstel opnieuw 
geïnformeerd. 

Me merkingen ]: 25/ 
10  nota wordt actief 
openbaar gemaakt. 
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