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Derde nota van wijziging Wetsvoorstel modernisering 
elektronisch bestuurlijk verkeer 

Dit wetsvoorstel wordt gebruikt als vehikel om een wettelijke basis te geven aan 
de bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. Dit wetsvoorstel valt 
als onderdeel van de Awb in uw portefeuille (en die van de minister voor Rb), 
maar de Informatiepunten Digitale Overheid maken onderdeel uit van de 
portefeuille van de staatsecretaris. 

Aanleiding 
Het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is geagendeerd 
voor woensdag 6 april a.s. Het dossier ontvangt u separaat. Bij nota van wijziging 
wordt een wettelijke basis toegevoegd voor een specifieke uitkering aan 
gemeenten voor de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid. 
Daarnaast worden nog enige redactionele verbeteringen aangebracht.  

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

aanbiedingsbrief en toelichting te ondertekenen. 

Kernpunten 
• De Informatiepunten Digitale Overheid worden thans bekostigd door 

tussenkomst van de uitvoeringsorganisaties van de Manifestgroep en de 
Koninklijke bibliotheek, obv een subsidie van BZK. Vanaf 2022 staat op de 
begroting van BZK hiervoor een structurele post en vanaf 2023 kunnen deze 
informatiepunten worden bekostigd via een specifieke uitkering.  

• Omdat deze uitkering structureel is, dient hiervoor een wettelijke basis te 
worden gecreëerd. Gelet op de samenhang met de Wet modernisering 
elektronisch bestuurlijk verkeer wordt dit wetsvoorstel gebruikt om voor de 
korte termijn die wettelijke basis te creëren. In een latere fase wordt bezien 
in welke wet een definitieve voorziening kan worden getroffen. 

• De overige wijzigingen zijn technisch van aard en bevatten geen inhoudelijke 
wijzigingen.  

Toelichting 
• Met ingang van 2022 wordt structureel jaarlijks € 20,95 miljoen aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekend voor de 
instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid: fysieke loketten 
waar burgers ondersteuning kunnen ontvangen bij hun (digitale) verkeer met 
de overheid (met name uitvoeringsorganisaties). Ook worden burgers via 
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deze Informatiepunten doorgeleid naar cursussen digitale vaardigheden voor 
meer zelfredzaamheid in de toekomst. In de toelichting op de nota van 
wijziging is de doorontwikkeling van de Informatiepunten toegelicht.   

• 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).  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Nvt 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 aanbiedingsbrief   

2 nota van wijziging   
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