
 

 

 

Datum: 26 juni 2020 

Onderwerp: Input VNG voor AO Digitalisering 1 juli 

 

Geachte dames en heren, 

Op woensdag 1 juli debatteert u met staatssecretaris Knops over digitalisering. Vanuit de VNG vragen 

wij u aandacht voor twee onderwerpen: 

1. Ontwerpbesluit Digitale Overheid: uitvoeringstoetsen op alle AMvB’s zijn noodzakelijk. 

2. Programma Machtigen:  gemeenten zijn teleurgesteld over de opgelopen vertraging.  

  

1. Ontwerpbesluit Digitale Overheid   

Vorig jaar december en in januari van dit jaar heeft de VNG u laten weten dat bij het wetsvoorstel 

Digitale Overheid de duivel in de AMvB’s zit.  Voor ons is het daarom noodzakelijk dat er voor elke 

AMvB een uitvoeringstoets wordt uitgevoerd. Tot op heden heeft de VNG nog geen opdracht en 

bijdrage (subsidie) van BZK ontvangen voor deze uitvoeringstoetsen. De VNG kan dit besluit echter 

alleen onder voorbehoud van de uitvoerbaarheid steunen. 

  

2. Programma Machtigen  

Gemeenten vinden het erg belangrijk dat de door BZK beschreven en toegezegde Machtiging 

voorziening voor burgers en bedrijven er ook daadwerkelijk komt, naast een goed werkende 

authenticatie. Ontwikkelingen als Corona maken het nog duidelijker. Er wordt nu meer digitaal 

afgehandeld en er zijn meer en complexere regelingen waar mensen met hulp van een ander - en dus 

via een machtiging – een beroep op kunnen doen. 

  

Machtiging is een eis voor inclusie van burgers. Juist diegenen die moeite hebben met het hanteren 

van digitale middelen moeten meegenomen kunnen worden door een ander die hun behulpzaam wil 

zijn. Voor machtiging in het sociaal domein is bij de authenticatie veelal een hoog 

betrouwbaarheidsniveau nodig. Het gaat immers om gegevens die extra beveiligd moeten zijn omdat 

ze betrekking hebben op schuldhulpverlening, diensten in het kader van beroep en bezwaar, diensten 

met betrekking tot belastingen en andere financiële zaken 

  

Gemeenten zijn teleurgesteld in de vertraging bij de oplevering van de Machtiging voorziening. 

Gemeenten hebben meermaals hulp aangeboden bij het vinden van een passende oplossing. Tot op 

heden is er echter nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld wanneer de voorziening beschikbaar komt, welke 

functionaliteit wanneer geleverd wordt, op welke manier moet worden aangesloten en wat de kosten 



zullen zijn.  De VNG is ook niet bekend hoe het staat met de uitvoering van diverse impactanalyses, 

zoals die naar een oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging. 

De algehele onduidelijkheid is niet bevorderlijk voor een goede voorbereiding op een tijdige 

implementatie van de voorziening. Veel gemeenten dringen daarom aan op snelle duidelijkheid en 

een spoedige oplevering van de voorziening. 


