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Geachte woordvoerders Digitale Zaken, 

 

U heeft tot donderdag 7 oktober om een schriftelijke inbreng te leveren op de wetswijziging Wet 

Digitale Overheid (novelle). De VNG is vooraf betrokken geweest bij de totstandkoming van deze 

novelle en we willen daarom alleen twee opmerkingen maken over onze uitvoeringstoetsen. 

Daarnaast hebben wij bedenkingen over de toezichtrol van provincies die in de WDO wordt 

beschreven. Wij vragen u dit mee te nemen bij uw inbreng. 

 

Uitvoeringstoetsen VNG 

Deze novelle van de Wet Digitale Overheid brengt wijzigingen met zich mee, terwijl nog niet alle 

uitvoeringstoetsen van de VNG zijn uitgevoerd. Onze eerste uitvoeringstoets concludeerde al dat de 

samenhang tussen de kaderwet en de lagere regelgeving nog niet op impact kan worden getoetst, 

omdat nog niet alle lagere regelgeving beschikbaar is. Nu hebben we dus ook te maken met een 

wijziging.   

 

Gemeenten moeten voldoende tijd krijgen voor het afronden van alle uitvoeringstoetsen en in de 

planning van het wetgevingstraject moet voldoende rekening worden gehouden met de opvolging van 

de resultaten van deze uitvoeringstoetsen. Er is nu simpelweg nog teveel onduidelijk over de 

uitwerking van de WDO voor gemeenten, waardoor gemeenten zich niet goed voor kunnen bereiden.  

 

De impact van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid kon echter wel al worden bepaald, 

omdat deze al van kracht is en onder de WDO wordt geplaatst. Deze uitvoeringstoets is recent 

afgerond. Het rapport hiervan hebben we helaas niet voorafgaand aan uw inbreng kunnen publiceren. 

Het wordt zeer binnenkort gepubliceerd. Wij vragen u de inhoud en aanbevelingen van deze 

uitvoeringstoets mee te nemen in de verdere behandeling van de WDO. Hieronder zetten we uiteen 

waarom juist dit Besluit het belang van de uitvoeringstoetsen en de benodigde tijd voor de opvolging 

van de bijhorende resultaten bevestigt. 

 

https://vng.nl/nieuws/impactanalyse-wet-digitale-overheid


Tijdelijk besluit digitale toegankelijke overheid (BDTO) 

Het wetsvoorstel beoogt om het Tijdelijk besluit digitale toegankelijke overheid (BDTO) in te bedden in 

de WDO. Het doel van het BDTO is om websites, mobiele apps en intra- en extranetten toegankelijk te 

maken voor mensen met een beperking. Daartoe moet voldaan worden aan een Europese richtlijn en 

standaard. 

Omdat de implementatie van het BDTO bij gemeenten achterbleef, is met steun van BZK een VNG 

Aanjaagteam aan de slag gegaan om gemeenten te activeren. Het Aanjaagteam is daarin succesvol. 

 

Bij de invoering van het BDTO werd verondersteld dat dit geen nieuwe verplichtingen met zich 

meebracht bovenop de huidige Webrichtlijnen voor gemeenten.  

Uit de uitvoeringstoets die door VNG Realisatie is opgesteld blijkt echter dat het BDTO gevolgen heeft 

die verder gaan dan de oude richtlijnen: waar de Webrichtlijnen waren gericht op het aanbieden van 

de website voor de burger, is de reikwijdte van het BDTO breder, omdat álle mobiele applicaties en 

intra- en extranetten zijn toegevoegd. 

Bovendien ligt de focus nu veel meer op content en moet niet alleen de techniek aan de vereisten van 

toegankelijkheid voldoen. 

 

De impact van het BDTO is groot: zowel in alle werkprocessen, de systemen, websites en apps, 

kennis van de medewerkers, samenwerking met andere partijen en communicatie moet het BDTO 

worden meegenomen. Net als privacy moet digitale toegankelijkheid in het DNA van de medewerkers 

en de organisatie worden opgenomen. 

 

Gemeenten hebben geen middelen ontvangen om het BDTO te implementeren, terwijl er in ieder 

geval sprake is van een daadwerkelijke, verhoogde uitvoeringslast. Uit de uitvoeringstoets zal blijken 

wat de uitvoeringslast voor gemeenten (en niet te vergeten: gemeenschappelijke regelingen) precies 

behelst.  

Zodra de uitvoeringstoets gepubliceerd is, zullen wij deze uiteraard met uw Commissie delen. 

 

Toezicht bij de provincies 

Het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van onder meer het BDTO is in de WDO bij de provincies 

belegd (artikel 17 lid 3)[1]. Een toezichthoudende rol van de provincies is volgens ons overbodig, want 

het betreft een druk veld, waar ook door Logius al veel informatie wordt verzameld ten behoeve van 

de minister. Om het (horizontale) toezicht te versterken stellen wij een raamwerk voor verantwoording 

aan gemeenteraad op. Wij vragen aandacht voor beperking van de administratieve lasten 

voortkomend uit de gedetailleerde Europese regelgeving omtrent de inhoud van de verklaring. 

 

 
[1] Deze specifieke bepaling is in strijd met de uitgangspunten van de Wet revitalisering generiek 
toezicht (RGT) 


