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Aanleiding
Tijdens het debat over de novelle bij het wetsvoorstel Wet digitale overheid
(Kamerstukken II 35868, nr. 2) heeft u toegezegd dat een concept voor de
ministeriële regeling waarin de eisen aan identificatiemiddelen zijn opgenomen,
gelijk met de start van de internetconsultatie, voor het zomerreces aan de
Tweede Kamer zal worden toegezonden.
Helaas is gebleken dat wegens personele omstandigheden voor het afronden van
de regeling meer tijd nodig is. Met de bijgevoegde brief geeft u aan dat u ernaar
streeft de regeling direct na het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen.

Met opmerkingen [MS1]: 14/7
Reactie stasssBZK:
Akkoord, maar dan wel verzending aan het eind
van het reces of in de eerste week erna.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd:
•
Uw akkoord te geven op de uitstelbrief en ondertekening voor verzending.
Kern
•
U heeft de toezegging gedaan in reactie op de motie van het lid Leijten (SP)
over de ministeriele regelingen voor de stemmingen naar de Kamer te sturen.
(Kamerstukken II 35868, nr. 10).
•
U heeft de motie ontraden maar toegezegd de ministeriële regeling actief te
delen met de Kamer.
•
De motie is ingetrokken.
•
Wegens personele omstandigheden lukt het helaas niet om de regeling voor
het reces aan de Kamer toe te sturen.
•
Wel is het haalbaar om deze nog voor het eind van het reces naar de Kamer
te sturen.
•
In de praktijk betekent dit het volgende: de ministeriële regeling moet
gelijktijdig in werking treden met de algemene maatregelen van bestuur over
hetzelfde onderwerp.
•
Momenteel loopt de voorhangprocedure over de algemene maatregelen van
bestuur nog bij de beide Kamers van het parlement.
•
Die voorhang wordt niet voor de stemming over het wetsvoorstel in de Eerste
Kamer opgeheven.
•
Daarna moeten deze algemene maatregelen van bestuur nog voor advies
naar de Raad van State.
•
Een ministeriële regeling gaat niet voor advies naar de Raad van State.

Pagina 1 van 2

•

Voor de Tweede Kamer is er dus nog tijd om een inhoudelijk gesprek te
voeren over de inhoud van de ministeriële regeling voordat deze in werking
treedt.
De geplande datum van inwerkingtreding van de regeling wordt dan ook niet
beïnvloed door de latere verzending aan de Tweede Kamer.

•
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Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van
ambtenaren geanonimiseerd.
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