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|Aanleiding|
De Europese Commissie heeft op 3 juni 2021 in het kader van de herziening

van de elDAS-verordening haar wetsvoorstei ingediend voor een raamwerk

voor een Europese digitaie identiteit (elDAS-revisie).^ Dit voorstei van de
Commissie beoogt te komen tot Europese eiektronische 'wallets', waarin elDs

met een minimaie set van attributen, zoais diploma's en bevoegdheden, door

burgers en bedrijven over de grens kunnen worden gebruikt.
Op 9 juii heeft de Tweede Kamer van het kabinet de beoordeiing van dit
nieuwe EC voorstei ontvangen.^ De leden van de fracties van de VVD, D66,
PVV, CDA en SP hebben binnen de Vaste Commissie op 23 September 2021

schrifteiijke vragen gesteid over dit voorstei en het BNC-fiche, mede in relatie
tot de Wet digitaie overheid (bijgevoegd).

Soortgeiijke vragen hadden ook de ieden van de GroenLinks- en de PvdA-
fractie van de Eerste Kamer op 16 juii 2021 schrifteiijk gesteid, die u op 10

September 2021 heeft beantwoord.^ Daarop hebben de ieden van de
GroenLinks- en de PvdA-fractie van de Eerste Kamer op 28 September 2021

vervoigvragen hierover gesteid.
De vragen van de Eerste en Tweede Kamer zijn in samenhang beantwoord en
worden u bij aparte nota's aangeboden. Gezorgd is tevens voor synergie met
de beantwoording van de vragen in het nader versiag van de Tweede Kamer
(Commissie Digitaie Zaken) die u op 8 oktober 2021 heeft ontvangen.
Uw opmerkingen in het PC van 8 november ji. over de redactie van de
beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer zijn verwerkt
(beantwoording cursief en kopjes).

Vao

'Oired
Same

Met opmerkingen [MSI]: 4/1
1 Nota wordt openbaar

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
vragen van de Tweede Kamer.

'■ Voorstei voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie, amendement op Verordening (EU) No 910/2014 betreffende de Invoerlng van een
raamwerk voor een Europese Digitaie Identiteit van 3 juni 2021 (COM(2021)281).
^ Kamerstuk 994250 (Fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitaie Identiteit)
^ Kamerstuk 35 885, C (EU-voorstei voor een verordening inzake de Europese digitaie
identiteit)
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Kernpunten

In het algemeen lijken de Staten-Generaal niet gekant tegen het voorstel
van de Commissie; er zijn ook geen bezwaren op proportionaliteit of
subsidiariteit.

Er zijn regelmatig misverstanden te lezen over wat het voorstel beoogt te
regelen. Het is een technisch complex voorstel dat bovendlen de huldlge
verordening herzlet. Daarnaast geeft de 'framing' vanult Brussel voer aan
de gedachte dat Europa een digltale Identlteit wll ontwikkelen. De nuance
dat het een vervolg Is op wat In gang is gezet onder de huldlge elDAS-
verordenlng en dat lldstaten zelf de natlonale Invulling kunnen bepalen,
vraagt continue aandacht In de discussle. In de beantwoording Is dit
aspect nadrukkelljk bellcht.

Belangrljk polltiek punt Is de posltle van de private sector. Een minderheld
van GroenLlnks, PvdA en SP ult zorgen over de bescherming van
(persoons)gegevens als het gaat om zowel private middelenaanbleders als
het gebrulk van elDs en wallets In het private domeln. De maatregelen
die het voorstel hier duldelljk treft, lljken deze partljen nIet te overtulgen.
De VVD daarentegen vraagt aandacht voor versterking van de posltle van
het bedrljfsleven. In uw beantwoording posltloneert u de Introductle van
een of meer wallets binnen het stelsel van open toelating dat de Wdo
beoogt te regelen en houdt u nadrukkelljk de mogelljkheld open om te
komen tot wallets van private aanbleders, naast eventueel een publleke
wallet. Daarblj gaat u In op de jurldlsche maatregelen die u In de Wdo wll
nemen om de (persoons)gegevens In het private domeln zoveel mogelljk
te beschermen, zoals een verhandelverbod.

Ander belangrljk punt betreft de gevolgen voor de ultvoerlng. Het kablnet
acht het voorstel ultvoerbaar, mits gefaseerd Ingevoerd. De partljen
hebben gelulden ontvangen dat het voorstel voor ultvoerlngsorganlsatles
en medeoverheden tot grote (financlele) consequentles leldt. Het Is
belangrljk te blljven benadrukken dat de Implementatle zai gaan In nauw
overleg met de ultvoerlng en dat de potentlele gevolgen In kaart gebracht
en daarna begroot zullen worden, zodra het voorstel In trilogle Is
gebracht.
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