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B  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE1 

Vastgesteld 4 oktober 2011  

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissie 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van 
de volgende vragen. 

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van dit wetsvoorstel. Zij juichen het bevorderen van de elektronische 
aanlevering van gegevens toe. Toch willen deze leden enkele vragen aan 
de regering stellen. 

Op grond van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer maakt een bestuurs-
orgaan dat de elektronische weg openstelt bekend op welke wijze de 
elektronische aanlevering kan plaats vinden, welke eisen worden gesteld 
aan de identificatie en authentificatie, integriteit en vertrouwelijkheid van 
gegevens, kortom op welke wijze de betrouwbaarheid en vertrouwe-
lijkheid van de communicatie kunnen worden gegarandeerd. De praktijk 
leert dat de meeste bestuursorganen dat «vergeten». De leden van de 
VVD-fractie vragen welke eisen de regering voornemens is te gaan stellen 
om de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de communicatie te 
kunnen garanderen. Hoe garandeert de regering dat de elektronische weg 
een betrouwbare en vooral veilige weg is, zo vragen deze leden. Voorts 
vragen zij of de regering wil toezeggen dat zij een openstellingbesluit 
vaststelt en bekend maakt. Daarnaast vragen deze leden aan de regering 
wat de sancties zijn als ondernemers gegevens niet elektronisch aanle-
veren, zonder een ontheffing daarvoor te hebben aangevraagd. 

 

1  Samenstelling:
Holdijk (SGP), Kneppers-Heynert (VVD) 
(voorzitter), Terpstra (CDA), Noten (PvdA) 
(vice-voorzitter), Sylvester (PvdA), Essers 
(CDA) Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Elzinga 
(SP), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Schaap 
(VVD), Smaling (SP), Flierman (CDA), Hoekstra 
(CDA), Van Boxtel (D66), Backer (D66), Vos 
(GL), De Lange (OSF), Schrijver (PvdA), 
Postema (PvdA), Vlietstra (PvdA), Van Strien 
(PVV), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Dijk 
(PVV), Ester (CU), Van Rey (VVD), Bröcker 
(VVD) en Beckers (VVD).
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De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie zien de antwoorden van de regering op bovenstaande vragen 
met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie,
Kneppers-Heynert 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie,
De Boer
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