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Wet Generieke Digitale Infrastructuur 

In het Nationaal Beraad van 19 september jl. is gesproken over de versmalling 

van de eerste tranche van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI).  

 

Er is ingestemd met het voorstel van BZK om de eerste tranche te beperken tot 

regeling van: 

 eID; 

 informatiebeveiliging, voor zover nodig voor eID; 

 een grondslag voor de aanwijzing van standaarden bij algemene maatregel 

van bestuur die door bestuursorganen worden toegepast. 

 

Inmiddels is een eerste versie van het conceptvoorstel voor de (versmalde) eerste 

tranche van de Wet GDI en de memorie van toelichting besproken in de 

Toetsgroep Wgdi, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries en de 

decentrale overheden. De leden van de toetsgroep hebben ook gebruikt gemaakt 

van de mogelijkheid schriftelijk te reageren op het concept wetsvoorstel en de 

memorie van toelichting. 

 

De inhoudelijk reacties komen in grote lijnen op het volgende neer: 

 Er is brede waardering uitgesproken over het werk dat is verzet en het 

resultaat dat er ligt; 

 Er moet meer inzicht gegeven worden in de financiële en uitvoeringsgevolgen 

van de wet voor bestuurorganen en aangewezen organisaties; in ieder geval 

moet er een overzicht worden gegeven van de kostenposten en moet de 

reikwijdte van de wet helder zijn; 

 Voordat het wetsvoorstel wordt ingediend in de Tweede Kamer dienen 

uitvoeringstoetsen te worden uitgevoerd; 

 Er dient niet alleen voor het gebruik van DigiD Basis en Midden (= het huidige 

DigiD) een overgangstermijn van drie jaar te gelden terzake van 

dienstverlening waarvoor een laag betrouwbaarheidsniveau geldt, maar ook 

voor eigen/branche authenticatiemiddelen, zodat bestuursorganen die hier 

gebruik van maken bij inwerkingtreding van de wet niet verplicht zijn alleen 

door de minister van BZK erkende publieke en private middelen te 

accepteren. 

 

De komende tijd zullen de reacties uit de Toetsgroep Wgdi worden verwerkt. 

Vervolgens zal het wetsontwerp en de memorie van toelichting aan de ministers 

van BZK en EZ ter accordering worden voorgelegd. Over de uitkomst zal het 
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Nationaal Beraad worden geïnformeerd. De verwachting is dat het wetsontwerp 

eind december in consultatie gaat. De consultatie duurt tot 1 maart 2017. 

 

Na verwerking van de reacties uit de consultatie en de advisering door de 

Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: CBP) zal het wetsontwerp, naar 

verwachting medio 2017, worden voorgelegd aan het Nationaal Beraad en 

vervolgens aan het ACDO en MCDO richting de Ministerraad. De Ministerraad zal 

worden verzocht akkoord te gaan met toezending van het voorstel om advies aan 

de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 


