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Ter bespreking  
U wordt gevraagd om het volgende punt te bespreken: 

 

Ad 1. Consultatie Wet generieke digitale infrastructuur (WGDI) 

[bijlagen A, B en C / mondelinge toelichting door Ludwig 

Oberendorff] 

 

Het Forum Standaardisatie heeft bijgaande brief betreffende “Wet generieke 

digitale infrastructuur (WGDI)” d.d. 23 december 2016 van minister Plasterk 

(BZK) ontvangen. In de brief wordt het Forum Standaardisatie uitgenodigd om te 

reageren op het wetsvoorstel Generieke digitale infrastructuur. Reacties kunnen 

tot en met 31 maart a.s. worden ingezonden. Er vindt momenteel ook een 

publieke consultatie plaats (www.internetconsultatie.nl/wetgdi). 

 

Dit wetsvoorstel bevat ten eerste de mogelijkheid tot het verplicht stellen van 

open standaarden en ten tweede bevat het generieke regels over elektronische 

authenticatie door burgers en ondernemers bij hun transacties met de overheid.  

 

Open standaarden 

Hieronder volgt een tweetal relevante passages uit de concept Memorie van 

Toelichting zegt op p. 11. 

 

“Het wetsvoorstel bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur 

open standaarden aan te wijzen die overheden dienen te hanteren in het 

elektronisch verkeer met andere overheden, met burgers en met bedrijven. Deze 

aanwijzing zal plaatsvinden indien dit noodzakelijk en proportioneel is gelet op de 
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goede werking, veiligheid, betrouwbaarheid of de doelmatigheid van het elektronisch 

verkeer, of dit voortvloeit uit verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 

Alhoewel in de praktijk in dit verkeer reeds veelvuldig van deze open standaarden 

gebruik wordt gemaakt en hierover ook instructies en afspraken bestaan, acht de 

regering het, nu thans de mogelijkheid bestaat om van deze standaarden af te wijken 

gewenst dat de overheden in bepaalde gevallen verplicht kunnen worden om deze 

standaarden te gebruiken.” (p.1) 

 

“Artikel 2, tweede lid, van dit wetsvoorstel biedt daarom een grondslag om bij algemene 

maatregel van bestuur een verplicht toe te passen open standaard aan te wijzen. Een 

bij algemene maatregel van bestuur verplichte standaard zal van de ‘pas toe of leg uit’-

lijst worden verwijderd. De minister van BZK zal het Forum Standaardisatie en het 

Nationaal Beraad Digitale Overheid (dat in 2014 de taak van het College Standaardisatie 

heeft overgenomen) betrekken in de voorbereiding van een algemene maatregel van 

bestuur. In het Nationaal Beraad zijn de decentrale overheden vertegenwoordigd. Voor 

zover er aanleiding is voor interbestuurlijk toezicht, wordt volstaan met de generieke 

toezichtinstrumenten in de Provinciewet en de Gemeentewet.” (p.11) 

 

Authenticatie 

In de wet staat onder meer dat de overheid naast DigiD ook private inlogmiddelen wil 

gaan toestaan voor gebruik in het publieke domein. Alle inlogmiddelen moeten voldoen 

aan strenge eisen, die zijn vastgelegd in de zogenoemde “Uniforme Set van Eisen”. De 

eerste versie van deze 'Uniforme Set van Eisen' is gepubliceerd 

(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/22/overheid-en-zorg-starten-in-

2017-met-nieuwe-manieren-van-inloggen). De eisen worden uiteindelijk verankerd in 

de Wet GDI.  

 

Deze “Uniforme Set van Eisen” maakt naast het wetsvoorstel en de bijbehorende 

memorie van toelichting ook onderdeel uit van de consultatie. Bureau Forum 

Standaardisatie zal een reactie namens het Forum Standaardisatie op dit document 

voorbereiden. 
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