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Geachte mevrouw Bruins Slot, 

Hierbij bieden wij u het verslag van het project pilots wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch 

bestuurlijk verkeer (WMEBV) aan. Wij vragen om: 

1. een geleidelijke invoering mogelijk te maken en het tempo te bepalen in afstemming met

gemeenten

2. de invoeringsdatum met samenhangende wetgeving af te stemmen

3. de scope van de plicht tot het bieden van passende ondersteuning bij de dienstverlening te

verduidelijken: geldt dit alleen voor de gemeente of ook voor organisaties waar de

gemeente taken aan heeft uitbesteed

4. de informatiepunten digitale overheid (IDO’s) op termijn wettelijk te verankeren en de
middelen aan het gemeentefonds toe te voegen.

5. De Nederlandse gemeenten te compenseren voor de financiële gevolgen van de WMEBV

conform artikel 2 Financiële Verhoudingswet.

6. Implementatiesteun vanuit de VNG mogelijk te maken.

Toelichting hierop is de volgende. 

Geleidelijke invoering  

Uit de pilots blijkt dat het implementeren van de WMEBV een omvangrijke operatie is. Er zijn ruim 

400 processen waarbij bestuurlijk verkeer plaatsvindt, die belegd zijn bij allerlei 

organisatieonderdelen en alle bedrijfsvoeringsaspecten worden geraakt. Het inventariseren van de 

processen, het aanwijzen van kanalen en het inrichten van de waarborgen uit de WMEBV is een 

bewerkelijk proces met een lange doorlooptijd (tussen de 6 en 8 maanden). De omvang van de 
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opgave maakt het zeer riskant om voor één moment te kiezen waarop alle gemeenten aan de 

WMEBV moeten voldoen. Een overgangstermijn van bijvoorbeeld 2 jaar waarin de gemeenten zich 

kunnen voorbereiden en stap voor stap aan de eisen kunnen voldoen is noodzakelijk. Uiteindelijk 

leidt dit tot minder risico’s, lagere kosten en betere uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten. 

Afstemming invoeringsdatum  

Gemeenten staan momenteel voor de opgave om de implementatie en uitvoering van een groot 

aantal wetten en wetsvoorstellen zoals Wet Open Overheid, de gemoderniseerde Archiefwet en de 

Wet Digitale Overheid in te regelen. Het grote aantal wetten en het zoeken naar de samenhang 

daartussen trekt een wissel op de capaciteit van gemeenten. 

Passende ondersteuning 

Uit onderzoek bij een representatieve groep gemeenten blijkt dat zij reeds invulling geven aan de 

plicht zorg te dragen voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan (artikel 

2.1 WMEBV).  Alles overziende lijkt de impact van dit onderdeel van de WMEBV beperkt. 

Gemeenten hoeven niet totaal iets anders te doen, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen moet het 

invullen van de zorgplicht wel steeds worden meegenomen. Vraag is wel of de wet alleen voor de 

gemeente geldt of ook voor organisaties waar de gemeente taken aan heeft uitbesteed? Dat is nu 

onduidelijk en zou een flinke uitbreiding van de scope inhouden. 

Subsidieregeling IDO’s
In een laatste Nota van wijziging van de WMEBV wordt een artikel toegevoegd dat een wettelijke 

grondslag treft voor een specifieke uitkering aan de gemeenten in verband met Informatiepunten 

digitale overheid (IDO’s). Eerder is afgesproken dat de financiering van de IDO’s per 2023 via de 
gemeenten loopt in plaats van de Manifestgroep en de Koninklijke Bibliotheek. Deze specifieke 

uitkering zien wij als tijdelijke maatregel tot de IDO’s wettelijk worden verankerd en de middelen aan

het gemeentefonds worden toegevoegd. Ons verzoek is dan ook om dit wettelijk te borgen. 

Compensatie kosten  

Gelet op de impact is het onvermijdelijk dat aan de WMEBV kosten voor gemeenten verbonden 

zijn. Incidentele kosten zijn er met name voor de inventarisatie, de organisatie en ontwikkeling van 

formulieren voor elektronisch verkeer. Onze actuele inschatting is dat het gaat om een incidenteel 

bedrag van € 15 miljoen. Na de invoering is een permanente coördinatiefunctie nodig om te zorgen

dat blijvend aan de wettelijke eisen voldaan wordt. De structurele kosten schatten wij in op € 5 
miljoen. Dat is exclusief eventuele kosten voor gemeenten in verband met het gebruik van de 

diensten van Logius.1 

Implementatiesteun 

De pilots hebben een aantal nuttige producten opgeleverd voor alle gemeenten in Nederland. Deze 

producten kunnen direct aangeboden worden aan gemeenten om hen te helpen bij de 

implementatie van de WMEBV. Er is behoefte aan meer collectieve producten, zoals 

webformulieren voor processen die dat nog hebben. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning 

van gemeenten om de zorgplicht stap voor stap mee te ontwikkelen bij het verbeteren en 

digitaliseren van hun dienstverlening. Dit door het stimuleren dat de kwaliteit van de dienstverlening 

wordt gemeten en gerapporteerd en succesvolle voorbeelden van passende ondersteuning onder 

1 Investeringskosten voor gemeenten om conform de WMEBV bij het verzenden van berichten in het kader van bestuurlijk 

verkeer, de reactietermijnen aan te leveren voor opname in de notificaties door Logius. 
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de aandacht te brengen. Dit zou praktisch mogelijk gemaakt kunnen worden in een 

ondersteuningstraject van twee jaar door VNG. Daarvoor is een bedrag nodig van ongeveer € 1,2

miljoen. Wij vragen u dit mogelijk te maken. 

Slot  

Wij danken u voor het mogelijk maken van de pilots. Separaat zullen wij een financiële 

verantwoording aanbieden en u verzoeken om decharge ter afronding van dit project.  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

mr. L.K. Geluk
Algemeen directeur 




