Antwoorden op de vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
1. Wat is de aanleiding?
De EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten is vanaf 1 juli 2016 rechtstreeks
van toepassing in Nederland. Om delen uit de verordening in te passen in het Nederlands recht is een
uitvoeringswet nodig. De verordening is hier te vinden: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
2. Wie zijn betrokken?
Het wetsvoorstel is van belang voor verleners van vertrouwensdiensten en voor gebruikers daarvan.
Daarnaast is het van belang voor toezichthouders, waaronder Agentschap Telecom die op grond van
het wetsvoorstel het toezicht van Autoriteit Consument en Markt overneemt en het College
bescherming persoonsgegevens.
3. Wat is het probleem?
Een EU- verordening maakt automatisch deel uit van de nationale rechtsorde. Daarom moeten
strijdige bepalingen uit het nationale recht die hetzelfde regelen als de verordening worden geschrapt.
Bovendien is het voor de operationalisering van een verordening nodig om bepalingen met betrekking
tot onder meer handhaving, rechtsbescherming en aanwijzing van uitvoeringsorganen op te nemen in
nationale regelgeving.
4. Wat is het doel?
Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de EU-verordening over het grensoverschrijdend gebruik
van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese
Unie.
Voor vertrouwensdiensten regelt de verordening onder meer de eisen waaronder deze mogen worden
aangeboden op de markt, de inrichting van het toezicht daarop, een meldplicht bij
veiligheidsinbreuken, de rechtsgevolgen en de grensoverschrijdende erkenning ervan. Dit deel van de
verordening werkt vanaf 1 juli 2016.
De voorgestelde uitvoeringswet bevat hiertoe wijzigingen van de Telecommunicatiewet, het Burgerlijk
Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en verscheidene
andere wetten.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Wijziging van wetgeving is nodig om de EU-verordening daarmee in overeenstemming te brengen en
de uitvoerbaarheid er van te waarborgen.
6. Wat is het beste instrument?
Wijziging van de Telecommunicatiewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, de
Wet bescherming persoonsgegevens en verscheidene andere wetten.
7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
. Voor verleners van niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten is er sprake van stijging van lasten
vanuit het nieuwe Europeesrechtelijk kader, omdat deze diensten tot nu toe niet gereguleerd zijn. .
Verleners van gekwalificeerde vertrouwensdiensten krijgen eveneens te maken met stijgende
toezichtlasten. Deze worden veroorzaakt doordat de verordening meer diensten reguleert dan de
Richtlijn elektronische Handtekeningen en doordat de verordening nieuwe verplichtingen introduceert.

