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Inleiding

• Plus een samenvatting van andere relevante ontwikkelingen en 
handreikingen 

De komende jaren komt er vanuit Europa een flink pak regels aan die met 
digitalisering te maken hebben. En ook tal van andere organisaties 
ontwikkelen momenteel handreikingen en best practices. In deze 
kalender vind je ook een selectie van al deze ontwikkelingen terug. Het is 
goed ze nu al bij je plannen voor je informatiehuishouding te betrekken. 
Omdat ze je helpen je informatievoorzieningen toekomstbestendig, veilig 
en ethisch in te richten. En omdat ze over niet al te lange tijd misschien tot 
verplichte regels leiden.

• Waarom deze wetswijzigingskalender? 

Op overheden komt een continue stroom van wetswijzigingen af. Nieuwe 
inzichten leiden tot nieuwe wetten of aanpassingen van bestaande 
wetten. En dat leidt weer tot veranderingen in de verplichtingen en taken 
van overheden. Het inschatten van de impact van al die wetswijzigingen 
is een lastige en tijdrovende klus. Met deze wetswijzigingskalender 
bieden we je een helpende hand hierbij. 

• Een handig overzicht van wetswijzigingen waarmee je te maken 
krijgt 

We brengen de belangrijkste gevolgen in kaart van wetswijzigingen die 
de informatiehuishouding van lokale overheden raken. Dat doen we op 
hoofdlijnen.* Wat voor impact heeft een wetswijziging bijvoorbeeld op je 
mensen, informatievoorzieningen, processen en organisatie? Hiermee 
bieden we je handige aanknopingspunten om er zelf mee aan de slag te 
gaan. 

* We hebben ons best gedaan een zo’n correct mogelijk beeld te schetsen van de wetswijzigingen en de 
gevolgen ervan. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en 
actueel is. Daarom kun je aan de informatie uit dit document geen rechten ontlenen. En aanvaarden we 
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of ontbrekende informatie. Zie je een fout? Laat het ons 
weten via han.kuiper@quarant.nl.
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1. Deze wetten komen eraan
en hun impact op je informatievoorziening, processen en mensen.
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1.1   Single Digital 
Gateway          
(SDG)
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Introductie Single Digital Gateway (SDG)

• Wat verandert er? 

• Europese burgers moeten je informatie en producten die 
relevant zijn voor grensoverschrijdende activiteiten kunnen 
vinden via het portaal Your Europe. Denk aan onderwerpen als 
werk, verblijf, gezondheidszorg, reizen, pensioen, onderwijs, 
stage, burger- en familierechten en voertuigen.  

• Vanaf december 2022 moet je je informatie over relevante 
diensten ontsluiten. Vanaf december 2023 moet je de 
relevante procedures online beschikbaar hebben. Ook moet je 
zorgen voor online ondersteuning. 

• Verder krijgen burgers en bedrijven op den duur het recht 
overheden toestemming te geven onderling digitaal relevante 
bewijsstukken uit te wisselen. Dit volgens het Once-Only
Principe (OOP). Hoe dit wordt geregeld is nog niet duidelijk. 

• Wat doet deze verordening? 

De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk 
toegang tot digitale overheidsdiensten in de Europese Unie. Dat gebeurt 
via het portaal Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst 
gebruikers naar de juiste websites in de verschillende lidstaten. De SDG 
komt er vanwege een Europese verordening. 

• Datum inwerkingtreding 

Vanaf december 2022 moet je als gemeente informatie over relevante 
diensten ontsluiten via Your Europe. Vanaf december 2023 moet je de 
relevante procedures online beschikbaar hebben. 

• Relatie met andere wetten 

Geen bijzondere relaties met andere wetten.
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Impact Single Digital Gateway (SDG)

• Meer informatie: 

• Achtergrondinformatie SDG – Digitale Overheid 

• Achtergrondinformatie SDG - VNG 

• SDG invoervoorziening - VNG 

• Het portaal Your Europe 

• SDG voor gemeenten – Werken aan één overheid (Pleio) 

• Mensen 

De SDG heeft niet veel impact op de mensen in je organisatie. Wel zullen 
medewerkers van voorlichting en communicatie hiervan op de hoogte 
moeten worden gebracht. 

• Informatiehuishouding 

Vanaf december 2022 moet je als gemeente informatie over je producten 
en diensten ontsluiten via Your Europe. De VNG zorgt voor een centrale 
oplossing: de SDG Invoervoorziening. Daarvan kun je al sinds het tweede 
kwartaal gebruikmaken.  

• Processen 

Gemeenten moeten voor eind 2023 procedures digitaal toegankelijk 
maken voor gebruikers uit andere EU-landen volgens de eisen van de 
SDG-verordening. Daarbij moet het bij bepaalde procedures ook mogelijk 
zijn digitaal bewijzen uit te wisselen. 

• Organisatie 

Je zult iemand moeten aanwijzen die het beheer van deze taak op zicht 
neemt. 
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1.2   Wet modernisering    
elektronisch      
bestuurlijk verkeer 
(Wmebv)
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Introductie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

• Wat verandert er? 

De wet verplicht overheden om per dienst een digitale weg aan te wijzen 
waarmee burgers hun zaken kunnen regelen. Daarbij ontstaan voor 
burgers verschillende rechten, waaronder een ontvangstbevestiging, 
afschrift van gegevens en een verlengde termijn bij een storing. Ook 
heeft de wet gevolgen voor de berichtenboxen van de overheid. Zoals 
een verplichte notificatie bij plaatsing van een bericht in een 
berichtenbox, met daarin essentiële informatie over bijvoorbeeld 
reactietermijnen. 

• Wat doet deze wet? 

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt 
dat burgers en bedrijven zaken met de overheid digitaal moeten kunnen 
afhandelen. Ze krijgen het recht om officiële berichten, zoals 
vergunningaanvragen en bezwaarschriften, elektronisch aan het 
bestuursorgaan te sturen. Overigens blijft het recht bestaan om per post 
met de overheid te communiceren. De Awb geeft burgers en bedrijven 
de keuze tussen de papieren of de digitale weg. 

• Datum inwerkingtreding  

Waarschijnlijk in 2023. Wetsvoorstel is in behandeling bij de Eerste 
Kamer.  

• Relatie met andere wetten en regels 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
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Impact Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

• Meer informatie: 

• Voortgang wetgeving Wmebv – Overheid.nl      

• Achtergrondinformatie over de Wmebv – Digitale Overheid 

• Voorlopige Handreiking implementatie Wet modernisering 
elektronisch bestuurlijk verkeer 

• Mensen 

De impact op medewerkers is beperkt. 

• Informatiehuishouding 

• Per dienst moet je het mogelijk maken digitaal contact met je 
op te nemen. 

• Binnen bestaande systemen moet je zaken als een 
ontvangstbevestiging of een automatisch afschrift regelen. 

• Je moet zorgen dat digitale diensten alleen de verplichte 
gegevens van burgers afdwingen. 

• Processen 

• Voor diensten die nu niet digitaal te regelen zijn, moet je naast 
je systemen ook je werkprocessen aanpassen. 

• Voor diensten die al wel digitaal te regelen zijn, moet je 
misschien processtappen toevoegen of aanpassen. 

• Bij een digitale storing ontstaat een recht op een verlengde 
indieningstermijn, dat moet je in je processen faciliteren. 

• Organisatie 

Ook diensten waarbij ketenpartners een rol spelen kunnen onder de 
Wmebv vallen. In die gevallen moet je afspraken maken hoe je dit regelt.
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1.3   De    
Omgevingswet
(Ow)
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Introductie Omgevingswet (Ow)

• Wat verandert er? 

Heel erg veel. 

De grootste verandering is een andere benadering van de leefomgeving. 
Onder de Omgevingswet is ‘ja, mits’ het uitgangspunt voor nieuwe 
initiatieven en niet meer ‘nee, tenzij’. Dit houdt in dat je als overheid vooral 
moet kijken naar hoe een initiatief gerealiseerd kan worden en daarbij 
tegelijkertijd rekening kunt houden met alle andere belangen.  

Een andere grote verandering is dat je bij een initiatief in 1 keer alle 
belangen moet afwegen die voor de leefomgeving van belang zijn. Geen 
afzonderlijke deelprocedures of beleidsnotities meer, maar 1 plan of 1 
procedure waarin je alle aspecten meeweegt. Dit heet ‘integrale 
benadering’. 

• Wat doet deze wet? 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de 
leefomgeving. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over 
bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Hiermee wil de 
overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en 
samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld 
bouwprojecten te starten. Verder moet de Omgevingswet een goed 
evenwicht mogelijk maken tussen het benutten en het beschermen van 
de leefomgeving. 

• Datum inwerkingtreding  

De invoering is al vaak uitgesteld. Op dit moment is 1 juli 2023 de 
beoogde invoeringsdatum.

• Relatie met andere wetten en regels 

Wet open overheid, nieuwe Archiefwet, Wet kwaliteitsborging bouw. En 
veel andere wetten. 
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Impact Omgevingswet

Voor gemeenten is de impact van de Ow fors. Je moet heel veel 
werkprocessen aanpassen. Medewerkers moeten zich de nieuwe 
systematiek van de wet eigen maken. En ze moeten leren denken en 
werken in de geest van de Ow. Bijvoorbeeld door niet meer alles 
helemaal dicht te regelen (nee, tenzij), maar ruimte te laten voor 
initiatieven en te beoordelen of en hoe die gerealiseerd kunnen worden 
(ja, mits).

Gemeenten hebben ook nieuwe software nodig om aan te kunnen sluiten 
op het DSO. De bestaande systemen voor vergunningverlening en 
plansoftware (voor bestemmingsplannen) zijn niet geschikt voor de Ow. 

• Mensen 

Iedereen in je organisatie die op het gebied van de leefomgeving werkt, 
heeft bijscholing nodig. Medewerkers moeten leren werken met nieuwe 
procedures. Ook inhoudelijk verandert hun werk soms fors. Bovendien 
vraagt het denken en werken in de geest van de wet voor veel mensen 
training en begeleiding. 

• Informatiehuishouding 

• De aansluiting op het DSO is een van de cruciale acties die je 
als gemeente moet uitvoeren. Het DSO vervangt 3 huidige 
systemen: OLO (aanvraag vergunningen), ruimtelijkeplannen.nl 
(bestemmingsplannen) en AIM (milieu). Dit moet je aansluiten: 

• Je zaak- of vergunningensysteem (via Digikoppeling) 
Om vergunningaanvragen en meldingen uit het 
Omgevingsloket te kunnen ontvangen. En om samen te 
kunnen werken met andere overheden.  

• Je plansoftware (op de Landelijke voorziening 
bekendmaken en beschikbaar stellen - LVBB). 
Omgevingsdocumenten worden straks via het LVBB 
gepubliceerd. Het gaat om: 

• omgevingsvisies

• omgevingsplannen 

• omgevingsverordeningen 

• waterschapsverordeningen. 

• Je regelbeheersysteem (op de Registratie toepasbare 
regels - RTR) 
Daarmee kun je toepasbare regels maken voor in het 
Omgevingsloket. Het gaat dan om vragenbomen die 
burgers en bedrijven helpen te bepalen of zij een 
vergunning nodig hebben. En om de formulieren 
waarmee ze een vergunning kunnen aanvragen. De 
aanvraagformulieren zijn wettelijk verplicht, de 
vragenbomen niet. Ook kunnen maatregelen op maat 
worden toegevoegd. Hiermee geef je aan op welke 
manier een activiteit uitgevoerd moet worden. 
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Impact Omgevingswet

• Overheden leggen vaak kwaliteitswaarden in een plan vast, 
bijvoorbeeld welke geluidsniveaus acceptabel zijn. Als 
kwaliteitseisen worden gesteld, dan moet je ook verplicht 
monitoren of die waarden behaald worden. Als dat niet zo is, 
moet je bepalen welke acties nodig zijn. Je 
informatiehuishouding moet dit mogelijk maken. 

• Onder de Omgevingswet heb je als gemeente veel meer 
mogelijkheden om per wijk of stadsdeel te variëren in de 
geldende eisen. Strenge geluidsnormen voor een rustige 
woonwijk, ruimere voor een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Dit 
heet gebiedsgericht 

• Processen

• Je moet bijna al je primaire processen aanpassen. Zowel voor 
vergunningverlening, toezicht & handhaving als planvorming.  

• In veel gevallen moet je ook de procedures aanpassen. 

• Vaak verandert het afwegingskader. 

• En je moet vrijwel alle standaardbrieven en rapportsjablonen 
aanpassen.

• Organisatie 

• Integraal denken en werken vereist een andere organisatie. De 
afdeling Ruimte en de afdeling Vergunningen raken 
bijvoorbeeld veel meer met elkaar verstrengeld. 

• Het streven is dat de wetgeving begrijpelijker en eenvoudiger 
wordt. Overheden zullen zich hiervoor moeten inspannen. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat burgers en bedrijven op een 
eenvoudige manier (met hulp van toepasbare regels) moeten 
kunnen zien of ze een vergunning nodig hebben. Hiervoor is 
nauwe samenwerking tussen communicatie, 
vergunningverlening, juridische zaken en geo-informatie nodig. 

• Onder de Omgevingswet krijgen meer partijen een rol. Al die 
ketenpartners moeten elkaar weten te vinden. En ze moeten 
werkafspraken met elkaar maken. 

• Meer informatie 

• Website Informatiepunt Leefomgeving
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Introductie Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

• Wat verandert er? 

Door de vernieuwde Who moeten overheden het hergebruik van 
overheidsinformatie pro-actiever bevorderen. Dit betekent dat je 
sommige data en informatie ongevraagd, actief en kosteloos openbaar 
moet gaan maken. Bovendien moet je data vaker delen in een machinaal 
leesbaar formaat (open standaard) en vaker real-time beschikbaar 
stellen.

• Wat doet deze wet? 

De Who geldt sinds 2015, maar wordt uitgebreid met de eisen uit de 
Europese richtlijn voor open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie uit 2019. Doel is om de openheid en het hergebruik 
van gegevens van overheden te verbeteren. Personen kunnen, volgens 
de Who, een verzoek indienen om hergebruik van informatie mogelijk te 
maken. Daarnaast moeten overheden zich inspannen om hergebruik van 
overheidsinformatie te bevorderen. En overheden moeten bepaalde 
databestanden actief openbaar maken. 

• Datum inwerkingtreding  

Naar verwachting wordt de herziene Who in 2023 ingevoerd. Daarmee is 
Nederland inmiddels te laat om de Europese richtlijn uit 2019 te 
ratificeren, waardoor de regels ervan inmiddels directe werking hebben.

• Relatie met andere wetten en regels 

Woo, Wmebv, Archiefwet, Wdo, Databankenwet, AVG, DGA. 
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Impact Wet hergebruik overheidsinformatie

• Meer informatie: 

• EU-richtlijn voor open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie van  20 juni 2019 

• Voortgang Wet implementatie Open data richtlijn – Overheid.nl

• Achtergrondinformatie Who – VNG 

• Achtergrondinformatie Who – CommunicatieRijk

• Achtergrondinformatie open data – Digitale Overheid 

• Mensen 

De impact op medewerkers is beperkt. 

• Informatiehuishouding 

• Je moet per databestand of overheidsinformatiebron 
beoordelen of die eventueel interessant is voor 
maatschappelijk of economisch hergebruik. 

• Voor sommige bestanden/bronnen geldt dat je moet zorgen 
dat die in machinaal leesbaar formaat beschikbaar komen 
en/of dat je ze real-time (bijvoorbeeld via een API) 
beschikbaar stelt. 

• Je moet per bron de privacy aspecten beoordelen en zo nodig 
maatregelen treffen om de privacy te waarborgen. 

• Processen 

Voor werkprocessen waarin je structureel of in real-time data inwint, kan 
het betekenen dat je moet organiseren dat je die data ook 
structureel/real-time beschikbaar maakt voor derden. Ook daarbij moet 
je aandacht besteden aan de privacy aspecten. 

• Organisatie 

In samenwerkingsverbanden moet je afspraken maken over het 
inwinnen, beheren en (laten) hergebruiken van data. 
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1.5   Wet digitale 
overheid (Wdo)

Wetswijzigingskalender | pagina 18Inhoudsopgave

http://www.quarant.nl/


Introductie Wet digitale overheid (Wdo)

• Wat verandert er? 

Het wetsvoorstel is een kaderwet. De wet regelt algemene principes, 
verantwoordelijkheden en procedures. Bijvoorbeeld de borging van 
belangrijke waarden en zekerheden voor burgers zoals 
gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale 
inclusie. De wet bevat geen gedetailleerde regels. Die worden in 
uitvoeringsbesluiten opgenomen. Dit zorgt voor flexibiliteit bij nieuwe 
ontwikkelingen. 

• Wat doet deze wet? 

De Wet digitale overheid (Wdo) regelt dat Nederlandse burgers en 
bedrijven veilig en betrouwbaar moeten kunnen inloggen bij de (semi-
)overheid. Hiervoor krijgen ze elektronische identificatiemiddelen (eID) die 
betrouwbaarder zijn dan het huidige DigiD. Dit geeft publieke 
dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt 
daarnaast open standaarden verplicht. En met deze wet implementeert 
Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites 
en apps.

• Datum inwerkingtreding  

Nog onbekend. De wet is aangenomen door de Tweede Kamer en nu in 
behandeling door de Eerste Kamer.

• Relatie met andere wetten en regels 

Met vele wetten en regels. Meest in het oog springend zijn het Tijdelijk 
besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) en de eIDAS-
verordening. De Wdo zal uitgewerkt worden in bijvoorbeeld het Besluit 
identificatiemiddelen voor natuurlijke personen en het Besluit 
bedrijfsmiddelen Wet digitale overheid. 
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Impact Wet digitale overheid

• Achtergrondinformatie over Digitale Toegankelijkheid – Digitale Overheid 

• Achtergrondinformatie BDTO - Digitoegankelijk

• Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen (Wdo) - Rijksoverheid 

• Besluit bedrijfsmiddelen Wet digitale overheid (Wdo)- Rijksoverheid 

• Mensen 

• Wanneer in een uitvoeringsbesluit nieuwe standaarden 
opgenomen worden, kan dat gevolgen hebben voor 
vaardigeden die medewerkers nodig hebben. Dit betekent dan 
dat je medewerkers daarin misschien moet opleiden of trainen. 

• Medewerkers moeten rekening houden met de eisen voor 
digitale toegankelijkheid.  

• Privacy: er komt een wettelijk verbod op het verhandelen van 
gegevens. 

• Informatiehuishouding 

• Je applicaties en systemen moeten klaar zijn voor de nieuwe 
identificatiemiddelen. 

• Websites, apps en pdf’s moeten voldoen aan de eisen voor 
digitale toegankelijkheid.  

• In veel gevallen moet ook het betrouwbaarheidsniveau van 
formulieren etc. op je websites en in je apps en pdf’s omhoog. 

• In de Wdo zijn grondslagen opgenomen voor de verwerking 
van persoonsgegevens van burgers en bedrijven, zoals het 
Burgerservicenummer, in het authenticatieproces. 

• Processen

• Voor al je digitale diensten moet je het vereiste 

• betrouwbaarheidsniveau bepalen. En een keuze maken welk 
identificatiemiddel gebruikt mag/moet worden. 

• De invloed van standaarden etc. vanuit de Wdo kan invloed 
hebben op je processen. 

• Organisatie 

• Impact op de eigen organisatie lijkt relatief beperkt. 

• De invloed van standaarden etc. vanuit de Wdo kan invloed 
hebben op je processen en protocollen in 
samenwerkingsverbanden. 

• Meer informatie: 

• Voortgang wetgeving Wdo – Overheid.nl 

• Achtergrondinformatie Wdo – Digitale Overheid 

• Achtergrondinformatie eID – Digitale Overheid 

• Achtergrondinformatie eIDAS – Digitale Overheid 
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N.t.b.

1.6   Wet versterking    
decentrale 
rekenkamers 
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Introductie Wet versterking decentrale rekenkamers

• Wat verandert er? 

Elke gemeente moet een onafhankelijke rekenkamer instellen, eventueel 
samen met andere gemeenten. Je mag als gemeente het 
rekenkameronderzoek niet meer op een andere manier organiseren. 
Rekenkamers krijgen ruimere mogelijkheden om onderzoek te doen naar 
bijvoorbeeld subsidies, garanties en leningen. En ze krijgen meer 
mogelijkheden om onderzoek te doen naar privaatrechtelijke 
rechtspersonen waarin verschillende overheidsorganen samenwerken. 

• Wat doet deze wet? 

Gemeenten (en provincies en waterschappen) worden verplicht een 
rekenkamer in te stellen. Deze decentrale rekenkamers krijgen meer 
onderzoeksbevoegdheden. 

• Datum inwerkingtreding  

De wet is aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De 
exacte datum dat de wet in werking treedt is nog niet bekend.

• Relatie met andere wetten en regels 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet, de Provinciewet, de 
Waterschapswet en de Comptabiliteitswet 2016. 

Wetswijzigingskalender | pagina 22Inhoudsopgave

http://www.quarant.nl/


Impact Wet versterking decentrale rekenkamers

• Meer informatie: 

• FAQ Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers - NVVR 

• Achtergrondinformatie versterking decentrale rekenkamers - VNG 

• Voortgang Wet versterking decentrale rekenkamers – Overheid.nl 

• Mensen 

Momenteel mogen ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de 
rekenkamer geen werkzaamheden verrichten voor een ander orgaan van 
de gemeente. Hierop komt een uitzondering voor ambtenaren die 
werkzaam zijn op de griffie. 

• Informatiehuishouding 

• Het instellen van een rekenkamer zelf heeft nauwelijks invloed 
op je informatiehuishouding. De kans is wel groot dat de 
gemeenteraad via de rekenkamer je informatiehuishouding 
steviger gaat controleren. 

• De Algemene Rekenkamer heeft veel aandacht voor 
onderwerpen als algoritmes en AI. Je mag verwachten dat de 
decentrale rekenkamers zich daar ook mee gaan bezighouden. 

• Veel rekenkamers doen nu al onderzoek naar de 
implementatie en toepassing van bijvoorbeeld de Wob/Woo
en de Archiefwet. 

• Processen 

Als je gemeente nu nog geen volwaardige rekenkamer kent, moet je alle 
processen die bij zo’n rekenkamer horen ontwerpen en implementeren. 
Dit geldt ook voor het proces waarmee de gemeenteraad de 
rekenkamerleden aanstelt. 

• Organisatie 

De gemeenteraad moet een rekenkamer instellen en er leden voor 
werven en aanstellen.
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1 jan
2024

1.7   Wet aanpak   
meervoudige 
problematiek 
sociaal domein 
(Wams)
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Introductie Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

• Wat verandert er? 

Op dit moment weet een medewerker vaak wel dat een persoon of gezin 
nog andere hulp krijgt, maar niet precies wat die hulp is. Dit moet met de 
wet verbeteren. Dat wil echter niet zeggen dat je straks zomaar alle 
informatie over een inwoner mag delen. Er moet een constatering van 
meervoudige problematiek zijn. Verder staat er in de wet onder andere 
dat gemeenten moeten zorgen voor een meldpunt waar mensen kunnen 
aangeven dat ze zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders. 

• Wat doet deze wet? 

De Wams verankert de coördinerende taak van het college van B en W 
als het gaat om hulp aan kwetsbare mensen. De wet geeft daarmee een 
juridische grondslag voor de verzameling, verwerking en deling van 
noodzakelijke persoonsgegevens over de domeinen heen. Zonder die 
grondslag kunnen gemeenten de wetten in het sociaal domein (Wmo
2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening) onvoldoende in samenhang uitvoeren. 

• Datum inwerkingtreding  

In het najaar van 2022 wordt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd. De verwachting is dat de Wams op 1 januari 2024 ingaat.

• Relatie met andere wetten en regels 

Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening, Archiefwet, Databankenwet, AVG. 
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Impact Wet aanpak meervoudige problematiek 
sociaal domein

• Meer informatie: 

• Voortgang wetgeving Wams – Overheid.nl  

• Achtergrondinformatie Wams - VNG 

• Achtergrondinformatie Wams - Programma Sociaal Domein 

• Zo verbeter je de informatie-uitwisseling in het sociaal domein 
- Quarant 

• Mensen 

Medewerkers moeten leren wat ze wel en niet mogen onder de Wams. 
Welke informatie mag je delen? Wat moet je delen? Is er een verschil 
voor hulpverleners en toeleiders? Hoe zorg je ervoor dat inwoners het 
verschil weten en het begrijpen als je tijdens een gesprek van pet 
wisselt? 

• Informatiehuishouding 

Je systemen moeten de data-uitwisseling faciliteren. Op een veilige 
manier. Dit betekent dat je moet borgen dat de eisen die je stelt aan je 
eigen informatiehuishouding (voor bijvoorbeeld toegangsrechten, 
cyberveiligheid en bewaartermijnen) ook geborgd zijn bij je 
ketenpartners. 

• Processen 

De Wams moet het makkelijker maken om tussen gemeenten en 
ketenpartners persoonsgegevens uit te wisselen. Hiervoor moet je 
duidelijke procesafspraken maken met elkaar, inclusief duidelijke 
afspraken over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

• Organisatie 

Je moet afspraken maken met ketenpartners over hoe je de data-
uitwisseling organiseert. 
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1 juli
2024

1.8   Archiefwet (Aw)
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Introductie Archiefwet 2021 (Aw)

• Wat verandert er? 

De overbrengingstermijn gaat van 20 naar 10 jaar. Er komt een 
verplichting voor gemeenten om een archivaris aan te stellen. Die 
archivaris hoeft geen diploma te hebben. Verder veranderen er nog een 
aantal zaken op het gebied van openbaarheid en toezicht. 

• Wat doet deze wet? 

De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is 
toegespitst op het digitale tijdperk. Rijksoverheid, gemeenten en andere 
overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar 10 jaar in plaats 
van 20 jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar een 
archief. Hierdoor blijft het archief actueel, blijft cultureel erfgoed beter 
bewaard en krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder 
toegang tot voor hen belangrijke gegevens. 

• Datum inwerkingtreding  

Mogelijk op 1 juli 2024. 

• Relatie met andere wetten en regels 

Woo, WEP. 
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Impact Archiefwet 2021

• Meer informatie: 

• Voortgang wetgeving Archiefwet 2021 – Overheid.nl 

• Achtergrondinformatie Archiefwet 2021 - Nationaal Archief 

• Uitvoeringstoets Archiefwet 2021 - VNG 

• Achtergrondinformatie Archiefwet 2021 - KIA op Pleio

• Mensen 

Medewerkers moeten in hun dagelijks werk steeds vaker rekening 
houden met eisen voor archivering van documenten en andere 
informatie. Overigens ook vanwege andere wetten dan alleen de 
vernieuwde Archiefwet. 

• Informatiehuishouding 

De Archiefwet 2021 beoogt een verschuiving van archiefbeheer naar 
informatiebeheer. Mogelijk komen er eisen aan de standaarden en 
formaten waarin je je digitale informatie moet opslaan, zodat deze ook in 
de toekomst raadpleegbaar is.

• Processen 

Je moet je processen aanpassen aan de nieuwe overbrengingstermijn (10 
jaar in plaats van 20 jaar)

• Organisatie 

Je moet een archivaris aanstellen. 
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2. Deze wetten zijn al in werking
Maar vragen zeker nog aandacht!



1 mei
2022

2.1   Wet open 
overheid (Woo)          
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Introductie Wet open overheid (Woo)

• Wat verandert er? 

Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) vervangt 
de Woo de Wob. Daarnaast verplicht de Woo dat je voor 11 categorieën 
overheidsinformatie alle einddocumenten actief openbaar moet maken. 
De ‘zachte’ inspanningsverplichting daarvoor is op 1 mei 2022 direct 
ingegaan, de ‘harde’ plicht om via het platform PLOOI te publiceren wordt 
gefaseerd ingevoerd. Hoe en wanneer moet nog bekend gemaakt 
worden. In de voortgangsbrief van de minister aan de Kamer op 8 juli 
2022 zijn de eerste 4 categorieën (invoering begin 2023) bekend gemaakt: 

• bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en wijze 
waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend 

• vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen van 
decentrale overheden 

• convenanten 

• Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die 
verzoeken en de daarbij verstrekte informatie 

• Wat doet deze wet? 

De Woo regelt dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, 
eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren moet zijn. 

• Datum inwerkingtreding  

1 mei 2022 (actief openbaar maken wordt gefaseerd ingevoerd).

• Relatie met andere wetten en regels 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), Wet modernisering 
elektronisch bestuurlijk verkeer (wijziging Awb) (Wmebv), Wet 
elektronische publicaties (WEP), Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid 
overheid (BDTO).
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Impact Wet open overheid

• Meer informatie: 

• Achtergrondinformatie Woo – Digitale Overheid 

• Meerjarenplan om de Woo bij gemeenten te implementeren - VNG 

• Openbaarmaking en informatiehuishouding - Rijksoverheid 

• Kamerbrief 8 juli 2022 voortgang implementatie Woo - Rijksoverheid 

• Mensen 

• Voor medewerkers kan de Woo leiden tot nieuwe eisen aan 
hun werk. Denk bijvoorbeeld aan meer standaardisatie als het 
gaat om de plaats waar ze documenten moeten opslaan. 

• Bijna alle medewerkers worden in hun dagelijks werk 
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld archiveren, anonimiseren 
en meta-dateren. 

• Informatiehuishouding 

• Aansluiting op PLOOI vereist een technische koppeling van je 
systemen. Inclusief beheer daarvan. 

• Actieve openbaarmaking vraagt in veel gevallen om het 
automatiseren van het anonimiseren/lakken. Hiervoor heb je 
(nieuwe) applicaties nodig die kunnen ‘praten’ met de rest van 
je informatiehuishouding. 

• Er kan spanning ontstaan tussen de behoefte aan 
vakspecifieke applicaties en een gestandaardiseerde manier 
van werken. 

• Processen 

• Om actieve openbaarmaking te implementeren moet je de 
werkprocessen van de 11 informatiecategorieën tegen het licht 
houden en daaraan stappen voor ‘lakken’ en metadateren
toevoegen.

• Ten opzichte van de Wob veranderen er een aantal 
beslistermijnen. 

• Organisatie 

• Je moet (sinds 1 mei 2022) formeel één of meerdere Woo-
contactfunctionarissen aanstellen. 

• Binnen je werkprocessen is het veelal nodig om de manier 
waarop rollen, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn belegd aan te passen. Ook de rol 
van eigenaar van processen, applicaties en systemen wordt 
belangrijker. 

• In alle samenwerkingsverbanden moet je in kaart brengen of 
er documenten zijn waar je afspraken met je partners over 
moet maken wat betreft het openbaar maken. 

Wetswijzigingskalender | pagina 33

Inhoudsopgave

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/democratie/democratie-in-actie/wet-open-overheid/
https://vng.nl/sites/default/files/2022-04/VNG-Woo-Meerjarenplan.pdf
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/actieve-openbaarmaking-overheidsinformatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/08/kamerbrief-tk-over-voortgang-implementatie-wet-open-overheid
http://www.quarant.nl/


3. Relevante ontwikkelingen & 
belangrijke handreikingen
Goed om in de gaten te houden



3.1   Informatieveiligheid
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Informatieveiligheid

• Impact informatieveiligheid 

Ransomware en hacks kunnen je gemeentelijke organisatie compleet 
platleggen. Een ander risico is dat belangrijke gegevens worden 
gestolen, verkocht en misbruikt. Om deze risico’s zo klein mogelijk te 
maken, is het belangrijk dat je je mensen, techniek en organisatie 
weerbaar maakt. Hiervoor moet je: 

• de technische kant goed (laten) regelen; 

• ervoor zorgen dat medewerkers beschikken over kennis en 
vaardigheden om op een veilige manier met gegevens om te 
gaan; 

• toezicht organiseren om te weten of de maatregelen die je 
neemt kwalitatief en kwantitatief voldoende zijn.

Digitale dreigingen zijn er continu. Voor jezelf als gemeentelijke 
organisatie, maar ook voor je inwoners en bedrijven. Je staat voor de 
opgave: 

• je eigen informatievoorzieningen veilig te houden; 

• voorbereid te zijn op incidenten en crisissen, want niet alles is 
altijd te voorkomen;

• inwoners en bedrijven bewust te maken van cyberdreigingen 
en hun weerbaarheid te vergroten. 

Het thema is behoorlijk versnipperd over allerlei wetten, regelingen en 
richtlijnen. In de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 lees je meer over de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de handreikingen van de Cyber 
Security Raad. 

• Meer informatie en bronnen 

• Cybercrime - Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

• Informatieveiligheid – Digitale Overheid 

• Informatieveiligheid - Quarant
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3.1.1   Baseline   
Informatiebeveiliging   
Overheid (BIO)
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Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

• Impact BIO 

De BIO gaat uit van 3 Basisbeveiligingsniveaus (BBN), met bijbehorende 
beveiligingseisen. Als gemeente moet je aan ieder informatiesysteem 
een eigen BBN toekennen. Op basis daarvan kun je vervolgens keuzes 
maken in je beveiligingswerkzaamheden en de grootste risico’s met 
prioriteit aanpakken. Ook de verantwoording die je jaarlijks aan de 
gemeenteraad over dit onderwerp aflegt (via ENSIA) gebeurt sinds 2020 
op basis van de BIO. 

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het 
basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. 
De focus ligt op risicomanagement. Kort samengevat moet je antwoord 
geven op de volgende vragen: 

• Welke bedreigingen zijn er voor een informatiesysteem? 

• Hoe groot is de kans dat een bedreiging werkelijkheid wordt? 

• Wat is dan de impact ervan op je dienstverlening, werkprocessen, 
wettelijke verantwoordelijkheden en bestuur? 

• Welke maatregelen wil en kun je nemen om die risico’s te beheersen? 

• Meer informatie en bronnen 
• De BIO versie 1 
• Achtergrondinformatie over de BIO – Digitale Overheid 
• Producten voor implementatie BIO – Bio-overheid 
• Achtergrondinformatie implementatie BIO – Quarant 
• ENSIA-website
• Achtergrondinformatie ENSIA – Digitale Overheid 
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3.1.2   Handreikingen van 
de Cyber Security  
Raad (CSR)
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Handreikingen van de Cyber Security Raad (CSR)

• Impact Handreikingen CSR

Je bent niet verplicht de handreikingen te gebruiken. Maar ze zijn zeker 
een handig hulpmiddel om cybersecurity dieper in het DNA van jouw 
gemeente te verankeren. Ze helpen vooral bij de bewustwording dat 
informatieveiligheid een onderdeel is van ieders werk. 

De Cyber Security Raad (CSR) zet zich op strategisch niveau in om de 
cybersecurity in Nederland te verhogen. Hiervoor heeft de CSR een 
aantal handreikingen gepubliceerd met handzame informatie over hoe je 
je organisatie cyberveiliger kunt maken. Deze handreikingen zijn vooral 
gericht op generalistische bestuurders. Voor gemeenten zijn de volgende 
2 handreikingen het meest interessant: 

• Handreiking Toetsingskader digitale autonomie en cybersecurity

• Handreiking Cybersecurity voor de bestuurder 

• Meer informatie en bronnen 
• De BIO versie 1 
• Achtergrondinformatie over de BIO – Digitale Overheid 
• Producten voor implementatie BIO – Bio-overheid 
• Achtergrondinformatie implementatie BIO – Quarant 
• ENSIA-website 
• Achtergrondinformatie ENSIA – Digitale Overheid 
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3.2   Algoritmes en 
Artificiële Intelligentie 
(AI)
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Algoritmes en Artificiële Intelligentie (AI)

• Impact Algoritmes en AI

Inmiddels zijn er behoorlijk wat wetten, regels en kaders in de maak die 
het gebruik van algoritmes en AI in goede banen moeten leiden. Vanuit 
de uitwerking van kaderwetten als de Woo, Wdo en Who komen er 
bijvoorbeeld regels voor het publiceren van algoritmes. En voor de 
standaarden en toetsingskaders die je daarbij moet volgen. Ook uit 
Europa komt een flink pak regels op dit gebied op je af. Daarom 
bespreken we hieronder eerst het Europese AI-beleid. Daarmee krijg je 
alvast een globale indruk hoe de Europese regels eruit gaan zien. Daarna 
bespreken we een aantal in het oog springende richtlijnen van 
toonaangevende Nederlandse instituten. 

Algoritmes en Artificiële Intelligentie (AI) worden steeds vaker ingezet. 
Ook bij gemeenten. De verwachtingen zijn vaak hooggespannen, 
bijvoorbeeld passendere dienstverlening, betere besluiten en slimmere 
handhaving en preventie. Maar er kleven ook veel risico’s aan het gebruik 
van algoritmes en AI. Enkele voorbeelden zijn ongewenste profilering, 
oncontroleerbare beslissingen en medewerkers, managers en 
bestuurders die zich achter systemen verschuilen. 

• Meer informatie en bronnen 

• Toezicht op AI & Algoritmes – Autoriteit Persoonsgegevens 
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3.2.1   Europees AI-beleid / 
Wet op de Artificiële   
Intelligentie
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Europees AI-beleid / Wet op de Artificiële Intelligentie

• Impact Europees AI-beleid 

Het voorstel van de Europese Commissie is nog geen wet. Maar de 
kaders zijn wel duidelijk. Daarmee kun je dus al rekening houden als je 
software aanschaft die gebruikmaakt van AI. In het kort komt het erop 
neer dat AI wettig, ethisch en technisch robuust moet zijn. Vanuit die 
gedachte zijn er richtsnoeren opgesteld voor de volgende 7 aspecten (uit 
‘Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI’ uit 2018): 

• Menselijke controle en menselijk toezicht 

• Technische robuustheid en veiligheid 

• Privacy en datagovernance

• Transparantie 

• Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid 

• Maatschappelijk en milieuwelzijn 

• Verantwoording 

In 2021 publiceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel voor de 
regulering van Artificiële Intelligentie (AI), ook wel de Wet op de Artificiële 
Intelligentie genoemd. Het voorstel moet ervoor zorgen dat AI-systemen 
in de EU veilig zijn en werken volgens de grondrechten en waarden van 
de EU. Daarnaast wil de EC de ontwikkeling van excellente AI stimuleren. 

De EC wil dat je straks van iedere AI-applicatie het risiconiveau bepaalt 
als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid en burgerrechten. Er komen 4 
niveaus, van ‘nauwelijks risico’ tot ‘onacceptabel risico’. De laatste 
categorie wordt verboden. Voor de andere niveaus gaan bij dat niveau 
passende voorschriften gelden op het gebied van controles, audits, 
certificering, gedragscodes en zo door. 

• Regulatory framework proposal on artificial intelligence van de 
Europese Commissie 

• Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI uit 2018 

• Meer informatie en bronnen 

• AI en Europees beleid - Kenniscentrum Europa Decentraal  

• Voorstel voor de regulering van Artificiële Intelligentie (AI) van de 
Europese Commissie 
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60434
https://europadecentraal.nl/onderwerp/digitale-overheid/data-en-technologie/artificial-intelligence/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?from=EN&uri=CELEX%3A52021PC0206
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3.2.2   Het Toetsingskader 
Algoritmes van de 
Algemene      
Rekenkamer 
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Het Toetsingskader Algoritmes van de Algemene Rekenkamer 

• Impact Toetsingskader Algoritmes

Het toetsingskader is voor de rijksoverheid gemaakt, maar als gemeente 
kun je het ook gebruiken. Het helpt je om de risico’s te beheersen die het 
gebruik van algoritmes met zich meebrengt. 

De Algemene Rekenkamer bracht in 2021 een rapport uit over de 
rijksoverheid en algoritmes. Onderdeel daarvan was een toetsingskader 
waarmee je kunt kijken of algoritmes aan bepaalde kwaliteitscriteria 
voldoen. En of je de risico’s voldoende in beeld hebt en beperkt. Dit 
toetsingskader bestaat uit 5 perspectieven: 

• Sturing en verantwoording 

• Model en data 

• Privacy 

• IT general controls

• Ethiek  

• Meer informatie en bronnen 

• Het rapport Aandacht voor algoritmes – Algemene Rekenkamer 

• Toetsingskader Algoritmes – Algemene Rekenkamer 
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3.2.3   Handreiking voor 
archiveren van 
algoritmes 
(Kennisnetwerk 
Informatie en Archief) 
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Handreiking voor archiveren van algoritmes (Kennisnetwerk Informatie en Archief) 

• Impact Handreiking voor archiveren van algoritmes

Als gemeente hoef je nu nog niet te voldoen aan de uitgangspunten in de 
handreiking. Maar het ligt voor de hand dat ze via de uitwerking van 
kaderwetten als Woo en Wdo invloed gaan hebben. Pak ze er dus gerust 
bij als je algoritmes ontwikkelt. Het is wel belangrijk te beseffen dat deze 
handreiking specifiek is bedoeld voor informatiebeheerders. Gebruik haar 
dus samen met bijvoorbeeld handreikingen over privacy en ethiek. 

Algoritmes moet je permanent bewaren. Dat is geregeld in de Archiefwet. 
Het is belangrijk voor je verantwoording over het gebruik ervan, 
bijvoorbeeld om later te bepalen of je ethisch hebt gehandeld. Een 
algoritme bestaat uit 4 componenten: trainingsdata, output, logica en 
documentatie. De handreiking 'Duurzame toegankelijke algoritmes' (van 
het KIA-kennisplatform Informatiehuishouding Overheden) helpt je om 
per component te kijken hoelang je deze moet bewaren, in welke vorm 
en voor wie deze toegankelijk moet zijn. 

• Meer informatie en bronnen 

• Achtergrondinformatie over de Handreiking voor archiveren van 
algoritmes - VNG 

• Handreiking voor archiveren van algoritmes 
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3.2.4   Handreiking voor 
niet discriminerende   
algoritmes 
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Handreiking voor niet discriminerende algoritmes 

• Impact Handreiking voor niet discriminerende algoritmes

Je hebt als gemeente geen formele plicht om je aan deze handreiking te 
houden. Maar je moet wel voorkomen dat je AI-systemen discrimineren. 
De handreiking helpt projectleiders in iedere fase van een project 
(probleemdefinitie – dataverzameling – datavoorbereiding – modellering 
– implementatie – evaluatie) de juiste mensen bij elkaar te zetten en hen 
de juiste vragen te laten stellen. . 

De algoritmes die je gebruikt mogen niet discrimineren. In de Handreiking 
Non-discriminatie by design van Tilburg University staat welke 
technische, juridische en organisatorische voorwaarden je daarvoor moet 
regelen. Een flink team onderzoekers heeft deze handreiking ontwikkeld 
in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De volgende 10 
regels uit de handreiking helpen je om discriminerende patronen in 
gegevens te identificeren, te voorkomen en te bestrijden: 

• Betrek belanghebbenden 

• Think twice

• Heb oog voor de context 

• Check bias in de data 

• Stel heldere doelen vast 

• Monitor permanent 

• Betrek externe experts 

• Controleer op indirecte discriminatie 

• Check legitimiteit 

• Documenteer alles 

• Meer informatie en bronnen 

• Handreiking voor niet discriminerende algoritmes – Tilburg 
University 
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3.3   Data en ethiek –
Data Agenda Overheid
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Data en ethiek - Data Agenda Overheid

• Impact Data Agenda Overheid

De agenda bevat geen verplichtingen voor gemeenten. Als je de ambitie 
hebt om meer datagedreven te werken, kun je de agenda gebruiken ter 
inspiratie. 

De Data Agenda Overheid beschrijft hoe datagedreven werken je kan 
helpen betere beslissingen te nemen en maatschappelijke vraagstukken 
op te lossen. Tegelijkertijd is er in de agenda aandacht voor de 
bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten. De 
agenda bestaat uit 5 hoofdstukken: 

• Maatschappelijke problemen oplossen met datagedreven werken

• Aandacht voor wetgeving en publieke waarden 

• Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten 

• Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen 

• Investeren in mensen, organisatie en cultuurverandering 

• Meer informatie en bronnen 

• NL Digitaal: Data Agenda Overheid versie 2020 
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3.4   Data en ethiek –
Interbestuurlijke 
Datastrategie 
Nederland (IBDS)
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Data en ethiek – Interbestuurlijke Datastrategie Nederland (IBDS)

• Impact Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

De wettelijke impact van de strategie is op de korte termijn beperkt. Er 
staan echter wel gedachten in die de komende jaren leidend kunnen 
worden. Bijvoorbeeld dat burgers meer grip op hun eigen data moeten 
krijgen. 

De Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) schetst hoe 
overheidsorganisaties beter kunnen profiteren van de kansen die data 
bieden bij maatschappelijke opgaven. Centrale vragen: Hoe gebruik je als 
overheid data op een verantwoorde manier? En hoe faciliteer je 
effectieve en efficiënte gegevensuitwisseling? 

• Meer informatie en bronnen 

• Achtergrondinformatie Interbestuurlijke Datastrategie Nederland –
Digitale Overheid 

• Over IBDS - Pleio

• Realisatie IBDS - Pleio
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https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/interbestuurlijke-datastrategie/
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3.5   Data en ethiek –
Agenda Digitale 
Grondrechten en  
Ethiek 2022-2026
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Data en ethiek – Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026

• Impact Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026

De roep om op een ethische manier om te gaan met digitalisering wordt 
zeker ook voor overheden steeds groter. De normen hiervoor zullen 
onder andere via kaderwetten als Woo, Wdo en Who uitgewerkt worden. 
Daar hoef je uiteraard niet op te wachten als je ethiek belangrijk vindt. De 
handreiking is een prima hulpmiddel hier nu al mee aan de slag te gaan. 

In de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 hebben 
gemeenten samen hun ambities vastgelegd over het beschermen van 
grondrechten en het borgen van publieke waarden in de 
informatiesamenleving. De agenda richt zich op 3 elementen: 

• De verhouding inwoner – overheid 

• De verhouding overheid - overheid 

• De verhouding overheid – markt 

De Handreiking Digitale Ethiek is een uitwerking van die agenda. De 
handreiking laat zien hoe ethiek op een natuurlijke manier een plek kan 
krijgen binnen de gemeentelijke organisatie en tijdens concrete 
projecten. 

• Meer informatie en bronnen 

• Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 

• Handreiking Digitale Ethiek 
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3.6   Data en ethiek –
Verordening Digitale 
Diensten (Digital   
Services Act, DSA) 
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Data en ethiek – Verordening Digitale Diensten (Digital Services Act, DSA) 

• Impact DSA

De impact van de DSA op gemeenten lijkt zeer beperkt. Je moet wel de 
regels kennen als je opdrachtgever bent aan dienstverleners op het 
gebied van social media (zoals in eParticipatie). 

De Digital Services Act (DSA) is de toekomstige basis voor digitale 
diensten als online platforms in Europa. De uitgangspunten in het kort: 

• Burgers en hun grondrechten worden online beter beschermd

• Onlineplatforms krijgen een krachtig kader voor transparantie en 
duidelijke verantwoordelijkheden 

• Innovatie, groei en concurrentievermogen binnen de interne markt 
worden gestimuleerd 

• Meer informatie en bronnen 

• Wet inzake digitale diensten – Europese Commissie 

Wetswijzigingskalender | pagina 58Inhoudsopgave

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_nl
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3.7   Data en ethiek –
Verordening Digitale      
Markten (Digital  
Markets Act, DMA) 
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Data en ethiek – Verordening Digitale Markten (Digital Markets Act, DMA)

• Impact DMA

De impact van de DMA op gemeenten lijkt zeer beperkt. Wel is het goed 
de regels te kennen als je samenwerkt met een partij die wel onder de 
DMA valt. 

Sommige grote onlineplatforms fungeren als poortwachters voor de 
digitale markten. De Digital Markets Act (DMA) moet ervoor zorgen dat 
deze onlineplatforms in Europa zich eerlijk gedragen. 

• Meer informatie en bronnen 

• Wet inzake digitale markten – Europese Commissie 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_nl
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3.8   Data en ethiek –
Verordening Data   
Governance (Data   
Governance Act, DGA)
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Data en ethiek – Verordening Data Governance (Data Governance Act, DGA)

• Impact DGA

De DGA wordt waarschijnlijk eind 2023 ingevoerd. De verordening zal 
waarschijnlijk ook invloed hebben op de uitwerking van de Who. Verder 
springt het recht om je data mee te nemen naar een andere 
dienstverlener (portabiliteitsrecht) in het oog. En als er raamwerken of 
intermediairs komen die het mogelijk maken om persoonsgegevens 
veilig, gericht en op maat te delen, krijg je daar als gemeente misschien 
ook mee te maken.   

De Data Governance Act (DGA) is een Europese gezamenlijke benadering 
voor het delen van data. De 3 hoofddoelen in het kort: 

• Hergebruik van overheidsdata stimuleren (als aanvulling op de 
richtlijn over open data uit 2019).

• Een raamwerk creëren voor het veilig en efficiënt delen van data.

• Data-donatie voor het algemeen belang aanmoedigen. 

• Meer informatie en bronnen 

• Achtergrondinformatie over EU-wetgeving over 
gegevensuitwisseling – Nieuws Europees Parlement 

• Data Governance Act krijgt akkoord van Europees Parlement –
Digitale Overheid 

• Moving towards a European data space – data.europe.eu 

• Voorstel verorderning DGA 
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4. Contact & meer informatie
Wij denken graag met je mee.



Partner & Consultant

Jos Poels

Jos.poels@quarant.nl

06 506 088 86 

Contact & informatie

Consultant

Klaas Bolte

Klaas.bolte@quarant.nl

06 303 989 31

Wetswijzigingskalender | pagina 64

Meer informatie of vragen?

We zijn ervan overtuigd dat deze 
wetswijzigingskalender (inclusief het overzicht van 
andere relevante ontwikkelingen) je handige 
aanknopingspunten biedt om je mensen, 
informatiehuishouding, processen en organisatie er op 
tijd klaar voor te maken. 

Wil je inhoudelijk meer weten over een van de 
behandelde wetten of ontwikkelingen? Of wil je 
praktisch advies over de implementatie van deze 
wetten in jouw organisatie? 

Neem dan gerust contact met ons op. Klaas of Jos 
helpt je graag verder en denkt met je mee.

mailto:jos.poels@quarant.nl?subject=Wetswijzigingskalender
mailto:Klaas.bolte@quarant.nl
http://www.quarant.nl/


Op de hoogte blijven?
Abonneer je dan op de Wetswijzigingskalender

Je ontvangt 2 keer per jaar een nieuwe versie van deze kalender. Een keer begin 
november met nadruk op de wijzigingen die per 1 januari ingaan en een keer begin mei 
met nadruk op wijzigingen die in juli van dat jaar in werking treden. 
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MELD MIJ AAN

https://quarant.us6.list-manage.com/subscribe?u=c8e43a64fc804801fb0a3751f&id=c9e8459422
https://quarant.us6.list-manage.com/subscribe?u=c8e43a64fc804801fb0a3751f&id=c9e8459422
https://quarant.us6.list-manage.com/subscribe?u=c8e43a64fc804801fb0a3751f&id=c9e8459422


Over Quarant

Al ruim 20 jaar zijn wij het onafhankelijke adviesbureau voor lokale overheden. 

Dit doen wij met veel plezier en enthousiasme, want ons hart ligt bij de 

publieke zaak. Bijdragen aan een betrouwbare overheid en veilige 

samenleving waar burgers prettig kunnen leven, werken en wonen, is wat wij 

voor ogen hebben. Lokale overheden creëren daarvoor de randvoorwaarden.

Wat we doen

Klantgerichte, rechtmatige en doelmatige 

dienstverlening is nodig om burgers en overheden 

dichter bij elkaar te brengen. Wij helpen lokale 

overheden dit voor elkaar te krijgen. Dit doen we door 

technologische, wettelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen te integreren en te verankeren in hun 

bedrijfsvoering en dienstverlening.

Hoe doen we dat?

Voor onze klanten bedenken we praktisch toepasbare 

oplossingen die echt werken. Met onze effectieve en 

inspirerende aanpakken ervaren en beleven 

medewerkers niet alleen het eindresultaat. We 

motiveren ze ook om daar zelf aan bij te dragen. Wij 

nemen daarbij het initiatief, maar het gewenste 

eindresultaat bereiken we samen. Zo ontstaat er 

positieve energie en worden veranderingen 

blijvend omarmd.

De mensen

Ons team bestaat uit een inspirerende club 

consultants. Samen bezitten we een berg aan kennis 

en ervaring die we graag met onze klanten delen. 

Iedere collega heeft zijn expertise. Zo haal je een 

echte specialist in huis. En weet hij of zij het antwoord 

even niet op jouw vraag? Geen probleem. Dan staat er 

altijd een andere Quaranter voor jou klaar.

www.quarant.nl
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info@quarant.nl085 489 02 16 

mailto:info@quarant.nl
tel:31854890216
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