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Advies over het Conceptwetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (WGDI)

Geachte heer Plasterk,
Bij brief van 23 december 2016 heeft u de NVvR om advies gevraagd over het Conceptwetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (Wet GDI).
Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.
Strekking conceptwetsvoorstel
Het wetsvoorstel geeft, blijkens de memorie van toelichting, invulling aan het
kabinetsvoornemen tot een volledig digitaal werkende overheid. Hiertoe is veilige en
betrouwbare toegang tot de digitale dienstverlening van de overheid door burgers en bedrijven
nodig. De doelstellingen van het wetsvoorstel zijn daarom:
Het overheidsbreed kunnen verplichten tot de toepassing van open standaarden;
het versterken van veiligheid, betrouwbaarheid en goede werking van de digitale
dienstverlening van publieke dienstverleners;
het verhogen van het vertrouwen in de digitale dienstverlening van publieke
dienstverleners bij burgers en ondernemers;
het realiseren van eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang van burgers en
ondernemers tot elektronische dienstverlening van publieke dienstverleners;
het creëren van een terugvaloptie bij calamiteiten bij de toegang tot digitale
dienstverlening van publieke dienstverleners;
het beperken van de kosten voor publieke dienstverleners voor de beveiliging van
gegevens.
Het onderhavige wetsvoorstel betreft de eerste tranche van de Wet generieke digitale
infrastructuur (hierna: Wet GDI).
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Advies

Het conceptwetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende
opmerking.
De NVvR begrijpt dat de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en daarmee de
(publieke) dienstverlening vraagt om een regeling als de onderhavige. Hierbij is echter wel
van belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan de rechtsbescherming in gevallen
waarin de erkenning van een partij of middel wordt ingetrokken of geschorst op basis van
het voorgestelde artikel 13 van de Wet GDI, of bij het intrekken van authenticatiemiddelen
of elektronische registratie van machtigingen wanneer misbruik wordt vermoed, of wanneer
een dienst tijdelijk wordt onderbroken. Niet duidelijk is tot welke rechter de
belanghebbende zich in dergelijke gevallen kan wenden.
Hieraan ware in elk geval aandacht te besteden in de memorie van toelichting.
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