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Betreft Consultatie Wet generieke digitale infrastructuur (WGDI)

Graag leg ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, ter consultatie
voor het conceptvoorstel van de Wet generieke digitale infrastructuur (Wet GDI).
Met deze consultatie wil ik u enerzijds over het wetsvoorstel informeren en
anderzijds de mogelijkheid bieden am op de inhoud te reageren.

Doel en inhoud wetsvoorstel
Dit wetsvoorstel geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een volledig
digitaal werkende overheid. Om digitale dienstverlening in het publieke domein te
intensiveren, is veilige en betrouwbare toegang daartoe door burgers en bedrijven
nodig. Dit zal geschieden via door mu erkende publieke en private
authenticatiemiddelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog.
Het wetsvoorstel bevat de volgende onderdelen:

a. Aanspraak van houders van erkende authenticatiemiddelen op het gebruik
daarvan bij de (semi)overheid. Spiegelbeeldig hieraan krijgen
bestuursorganen en aangewezen organisaties de plicht am alle erkende
middelen te accepteren;

b. Een toezichtsregime dat uitgaat van veftrouwen en aansluit bij regulier
interbestuurlijk toezicht. Op partijen in het authenticatieproces zal sprake
zijn van een externe toezichthouder;

c. Grondslagen voor financiering door bij authenticatie betrokken publieke
en private partijen en voor leges;

d. Overgangsrecht ter zake van het gebruik van DigiD laag/basis en voor
partijen die de voorgenomen eisen aan werking, veiligheid en
betrouwbaarheid hebben beproefd.

e. De verplichting am de bij amvb aangewezen standaarden voor
elektronisch verkeer met de publieke sector toe te passen.

Nota Bene: Dit wetsvoorstel verplicht als zodanig niet tot digitale dienstverlening.
Publieke diensten kunnen nag steeds bij de balie of via de papieren weg warden
afgenamen, tenzij anders is bepaald in domeinspecifieke wetgeving. Als echter
diensten digitaal warden afgenomen, gelden de bepalingen van dit wetsvaorstel.

Pagina 1 van 2



Directoraat-generaal
Overheidsorganisatie
Directie
Informatiesamenleving en
Overheid

Voorbereiding invoering
In de aanloop naar inwerking zullen de uitgangspunten van de wet alsmede de Datum

eisen, waaraan partijen in de authenticatieketen moeten voldoen, warden
beproefd. Een eerste versie van deze zogenoemde uniforme set van eisen is Kenmerk

2016-0000798041gepubhceerd op www.n)ksoverheid.nl. De verwachting is dat door het beproeven,
evalueren en bijstellen van deze elsen ruim voor inwerkingtreding voor zowel de
te erkennen partijen als voor bestuursorganen en aangewezen organisaties,
duidelijkheid bestaat over de praktische betekenis ervan, zodat zij hun diensten,
systemen en werkprocessen daarop tijdig kunnen aanpassen. De eisen vormen de
basis voor uitvoeringsregelgeving op grond van dit wetsvoorstel. In het kader van
de voorbereiding daärvan zullen de regels op hun uitvoerbaarheid worden
getoetst. Via onder meet de reguliere governance inzake de uniforme set van
eisen ga ik hierover in gesprek.

Wat vraag ik van u?
1k verzoek u tijdens de consultatieperiode het wetsvoorstel te bezien op
werkbaarheid en uitvoerbaarheid, en daarbij de volgende aspecten te bettekken:

• Welke (categorieen van) BSN-gerechtigde organ isaties zouden, gelet op
de aard van hun dienstverlening, moeten warden aangewezen, opdat ze -

evenals bestuursorganen in de zin van art. 1:1, eerste lid, onder a, Awb -

binnen de werkingssfeer van het wetsvoorstel komen te vallen?
• De betekenis en gevolgen van de acceptatieplicht, mede in relatie tot

interoperabiliteit, tarifering en de uitfasering van DigiD-laag/basis en de
ambitie am bestuursorganen zo eenvoudig mogelijk aan te kunnen laten
sluiten op de verschiltende erkende authenticatiemiddelen.

• De onderwerpen die in de uitvoeringsregelgeving zullen warden geregeld
en de daarbij te betrekken overwegingen.

Uw bevindingen kunt u sturen aan:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. dhr. M.N. Prinsen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Of per e-mail aan SupportOfficeEid@iminbzk.nl. Er vindt tevens een consultatie via
internet plaats. Deze is toegankelijk via de internetsite www.internetconsultatie.nI

1k verzoek u om uw reactie uiterlijk 31 maart 2017 aan mu te doen toekomen.

Hoogachtend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Ut. CH.A. Plasterk
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