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nota inzake nota nav verslag Wet modernisering 
elektronisch bestuurlijk verkeer 

Aanleiding 
De Eerste Kamer heeft inzake de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 
verkeer (WMEBV) na de memorie van antwoord op het voorlopig verslag op 13 
december 2022 nog een verslag uitgebracht met vragen van de fractie van de 
PvdD. Met bijgevoegde nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt u deze 
vragen.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de aanbiedingsbrief en de nota naar aanleiding van het 
verslag te ondertekenen. 

Kern 
• De WMEVB is een aanpassing van afdeling 2.3 Awb betreffende het 

elektronisch bestuurlijk verkeer.  
• Hoofdregel blijft dat de burger kan kiezen tussen de papieren weg en de 

elektronische weg. Nieuw is dat het bestuursorgaan de elektronische weg voor 
officiële berichten aan de overheid verplicht moet gaan aanbieden. Daarnaast 
zijn enige nieuwe waarborgen opgenomen. 

• De PvdD heeft naar aanleiding van de memorie van antwoord een aantal 
verduidelijkende vragen gesteld. Deze worden beantwoord.  

• Tevens wordt de vraag gesteld of de regering bereid is in MijnOverheid de 
mogelijkheid in te bouwen dat het bestuursorgaan een leesbevestiging krijgt 
als de geadresseerde burger een bericht opent. MijnOverheid bevat deze 
functionaliteit thans niet. Wel kan achteraf worden bezien of een bericht is 
gelezen. 

• Daarnaast wordt de vraag aan de orde gesteld of uitzonderingen op de 
hoofdregel die in andere wetten zijn opgenomen, opnieuw moeten worden 
overwogen. Het antwoord is dat die vraag buiten het bestek van dit 
wetsvoorstel valt, maar dat dergelijke uitzonderingen door de betreffende 
departementen zelf reeds worden heroverwogen (met als voorbeeld Fin met 
de Wet Overige fiscale maatregelen 2020).  

Toelichting 
• De nota naar aanleiding van het verslag wordt mede uitgebracht namens 

MinRb.  
• MinRb heeft reeds ingestemd met deze nota. 
• De nota is ambtelijk afgestemd met J&V en FIN. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 aanbiedingsbrief nota naar 
aanleiding van het verslag 
WMEBV 

  

2 nota naar aanleiding van het 
verslag WMEBV 

  

3 verslag WMEBV   
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