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Wet digitale overheid
Deze wet regelt dat Nederlandse burgers 
en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen 
inloggen bij de (semi-)overheid. Burgers krijgen 
elektronische identificatiemiddelen (eID) met 
een hoog betrouwbaarheidsniveau. De wet 
bevat verplichtingen om identificatiemiddelen 
van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ 
of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot 
online diensten.

Verwachte inwerkingtreding: 1 juli 2023

Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden
Deze wet voorziet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden van publieke en 
private organisaties voor de vervulling van een 
taak van algemeen belang van een adequate 
juridische basis. Overheidsorganisaties krijgen 
hiermee de mogelijkheid persoonsgegevens te 
delen en te combineren met elkaar en met priva-
te partijen (zoals banken) te delen. Bijvoorbeeld 
in het kader van het bestrijden van uitkerings-
fraude en ondermijnende criminaliteit.

Verwachte inwerkingtreding: onbekend

Uitvoeringswet Cyberbeveiligings- 
verordening
Het doel van de verordening is om door middel 
van een geharmoniseerde certificatiesystema-
tiek de cyberbeveiliging in de Europese Unie 
te vergroten en de (digitale) interne markt te 
versterken. Deze verordening biedt een kader om 
op Europees niveau regelingen op het gebied van 
cyberveiligheidscertificering te ontwikkelen en 
uit te voeren.

Van kracht per 9 april 2022

Besluit veilige verbinding met 
overheidswebsites en applicaties
Met dit besluit wordt de toepassing van de informatieveiligheids-
standaarden HTTPS en HSTS verplicht voorgeschreven voor 
publiek toegankelijke websites en webapplicaties van bestuurs- 
organen. Het besluit heeft tot doel de beveiliging van deze 
websites en webapplicaties te bevorderen.

Verwachte inwerkingtreding: onbekend

Wet modernisering elektronisch 
bestuurlijk verkeer
Deze wet geeft de burger recht om elektronisch berich-
ten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het 
bestuursorgaan bepaalde wijze. Alle bestuursorganen 
moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan 
de verplichtingen van deze wet te voldoen. Vervolgens 
moeten deze maatregelen worden geïmplementeerd.

Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2024

Besluit digitale overheid
De AMvB behelst de uitwerking van onderdelen van de voor- 
genomen (eerste tranche van de) Wet digitale overheid (WDO, TK 
34 927), te weten: verplichte (informatieveiligheids)voorschriften 
voor dienstverleners en bepalingen inzake gegevensverwerking.

Verwachte inwerkingtreding: onbekend

Archiefwet 2021
In deze wet is de oude Archiefwet gemoderniseerd. 
Deze wet sluit beter aan op het digitale tijdperk. 
Rijksoverheid, gemeenten en andere overheids- 
instanties hebben daardoor voortaan nog maar tien 
in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke infor-
matie over te brengen naar een archief.

Verwachte inwerkingtreding: 1 juli 2024

Wet open overheid
Overheden transparanter maken 
en zorgen dat overheidsinformatie 
beter vindbaar, uitwisselbaar, 
eenvoudig te ontsluiten en goed 
te archiveren is. Deze wet 
vervangt de Wet openbaarheid 
van bestuur. Het grootste verschil 
tussen deze wetten is de actieve 
openbaarmaking van overheids-
informatie.

Van kracht per 1 mei 2022

De impact van wet- en regelgeving Digitale overheid
Een open overheid betekent dat uw informatiehuishouding op orde is; de digitale 
overheid! Een aantal van de nieuwe regels voor de digitale overheid is inmiddels 
van toepassing, zoals de Wet open overheid. Maar er staat nog meer wet- en 

regelgeving op de plank om de digitale huishouding van de overheid verder te 
verbeteren. Verdonck, Klooster & Associates en JPR Advocaten hebben voor u 
de belangrijkste wet- en regelgeving op dit gebied op een rijtje gezet. 

digitaleoverheid@vka.nl 
079 368 1000

digitaleoverheid@jpr.nl
088 616 0040

Meer weten? Neem contact op met: Wet elektronische publicaties
Het doel van deze wetgeving is om burgers digitaal volledig te informeren over 
besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld 
bij de informatieverstrekking. Het verplicht overheidsinstellingen om alle officiële 
publicaties online te zetten via de website ‘officielebekendmakingen.nl’. Op deze 
manier worden burgers geïnformeerd over algemene bekendmakingen, mededelin-
gen en kennisgevingen zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Van kracht per 1 juli 2021


