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Oplegnota beantwoording vragen TK over 

voortgangsrapportage toegang, regeling eisen 

inlogmiddelen en interbestuurlijk toezicht 

Aanleiding 

Op 14 november jl. heeft de TK commissie voor Digitale Zaken schriftelijke 

vragen gesteld over de brief Voortgangsrapportage domein Toegang, over de brief 

Ministeriële Regeling met eisen aan inlogmiddelen voor burgers en bedrijven en 

over de brief interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo).  

 

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van verschillende beleidsbrieven. De TK 

heeft deze gezien de samenhang gesteld in hun onderlinge verband en relatie met 

de Wdo. In de eerste termijn van de plenaire behandeling van de Wdo in de EK op 

29 november jl. heeft de PVV-fractie gerefereerd aan deze vragen en verzocht 

deze te beantwoorden.  

 

Met deze nota worden u de antwoorden op deze vragen aangeboden. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd: 

1. Kennis te nemen van deze nota en bijgevoegde beantwoording van de 

gestelde vragen 

2. Bij uw akkoord deze te ondertekenen, waarna de vragen zullen worden 

verzonden aan de TK, met afschrift aan de EK gelet op het verzoek tijdens 

de plenaire behandeling van de Wdo van de PVV. 

Kern 

 

• De vragen over de ministeriële regeling met eisen aan inlogmiddelen 

hebben betrekking op privacybescherming en op de uitwerking van de 

verplichting rond open source. De beantwoording is in lijn met eerdere 

beantwoording. 

• Meer specifiek is gevraagd hoe u aankijkt tegen de aanwezigheid van een 

open source community. In de beantwoording benadrukt u nogmaals het 

belang daarvan en uw bereidheid om daar een actieve rol in te nemen. 

• Naar aanleiding van de Voortgangsrapportage Toegang wordt in het kader 

van inclusie gevraagd naar de beschikbaarheid van sms om in te loggen. 

U bevestigt in lijn met eerdere beantwoording dat dit vooralsnog mogelijk 

blijft. 

• Er is gevraagd naar de planning om het voor wettelijk vertegenwoordigers 

mogelijk te maken om zaken te doen namens een ander. In de 
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beantwoording zet u de planning uiteen, waarbij u aangeeft dat dit 

complexe materie betreft, die zo snel als mogelijk geregeld wordt, waarbij 

u goed kijkt naar de te regelen waarborgen. 

• Er zijn vragen gesteld over de invoering van het stelsel Toegang, zowel in 

relatie tot de verplichting van burgers als de stappen die 

overheidsdienstverleners moeten zetten. In dat verband benadrukt u dat 

voor burgers altijd de keuze blijft bestaan om dienstverlening via de niet 

digitale weg af te nemen.  

• U geeft aan dat op dit moment wordt gewerkt aan een publiek middel 

voor het inloggen bij MijnBelastingdienst Zakelijk door enkelvoudig 

zelfstandig bevoegde bestuurders. De ingebruikname van dit middel is 

afhankelijk van de inwerkingtreding van de Wdo. De eventuele bredere 

inzetbaarheid van dit publieke bedrijvenmiddel buiten de Belastingdienst 

vergt nadere besluitvorming. 

• Tot slot treedt u in overleg met overheidsdienstverleners, om te zorgen 

dat bij het aansluiten op het stelsel Toegang rekening wordt gehouden 

met de uitvoeringspraktijk. Ook zorgt u voor ondersteuning van de 

overheidsdienstverleners die moeten aansluiten.  

Politieke context 

De gestelde vragen en beantwoording is van belang voor de behandeling van het 

voorstel Wet digitale overheid in de EK, en hebben overlap met de in de eerste 

termijn van de plenaire behandeling van de EK gestelde vragen. 

Communicatie 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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