Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van … , nr. … ,
houdende regels met betrekking tot het gebruik van publieke identificatiemiddelen en de
voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet digitale overheid (Regeling
voorzieningen Wdo)
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Wet digitale overheid en artikel 20, vijfde lid, van de
Bekendmakingswet;
Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
- afnemer: een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 2 van de wet dat, of een aangewezen
organisatie die voor elektronische berichtenverkeer met en informatieverschaffing aan natuurlijke
personen, ondernemingen en rechtspersonen gebruik maakt van MijnOverheid of voor
elektronische dienstverlening gebruik maakt van DigiD respectievelijk DigiD Machtigen;
- betrouwbaarheidsniveau laag, substantieel en hoog: betrouwbaarheidsniveau als bedoeld in
artikel 8 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23
juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van de Richtlijn 1999/93/EG (Pb EU 2014, L
257/73);
- DigiD: een via de DigiD-voorziening aan gebruiker verstrekt publiek identificatiemiddel voor de
toegang tot elektronische dienstverlening, waarbij kan worden onderscheiden tussen de
betrouwbaarheidsniveaus laag, substantieel en hoog;
- DigiD Machtigen, MijnOverheid: hetgeen onder deze voorzieningen wordt verstaan in het Besluit
digitale overheid;
- DigiD-voorziening: de voorziening voor uitgifte of activatie van publieke identificatiemiddelen,
waarbij onderscheiden kan worden tussen de betrouwbaarheidsniveaus laag, substantieel en hoog,
en die bereikbaar is via het webadres www.digid.nl;
- gebruiker: een natuurlijk persoon die DigiD, DigiD Machtigen of MijnOverheid gebruikt;
- gemachtigde of vertegenwoordiger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een in
DigiD Machtigen geregistreerde machtiging toegang heeft tot elektronische diensten zoals
berichten, ten behoeve van de vertegenwoordigde;
- machtinggever of vertegenwoordigde: een natuurlijk persoon die zich ter behartiging van zijn
belangen laat vertegenwoordigen en daartoe met een in DigiD Machtigen geregistreerde
machtiging een gemachtigde toegang verleent tot elektronische diensten zoals berichten, voor
zover deze vallen binnen de reikwijdte van de machtiging;
- Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- wet: de Wet digitale overheid.
Artikel 2. Onderbreking toegang en informatieverschaffing
De Minister kan zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot of de beschikbaarheid van
DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid onderbreken, indien sprake is van een storing of
aantasting van de betrouwbaarheid van de voorziening, misbruik of oneigenlijk gebruik of een
beveiligingsincident. Indien mogelijk wordt voorafgaand informatie verstrekt over de aard en
verwachte duur van de onderbreking via www.digid.nl, www.machtigen.digid.nl respectievelijk
www.mijnoverheid.nl.
Hoofdstuk 2. Voorzieningen voor identificatiemiddelen
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Artikel 3. Gebruik DigiD
1. Een rechthebbende kan, als beoogde gebruiker, DigiD aanvragen. Dit geschiedt op de volgende
manier:
a. Een aanvraag voor DigiD op betrouwbaarheidsniveau laag geschiedt via www.digid.nl of, indien
het tweede lid, onder c, van toepassing is, via www.svb.nl.
b. Een aanvraag voor DigiD op betrouwbaarheidsniveau substantieel geschiedt via www.digid.nl,
via de DigiD app of, indien het tweede lid, onder c, van toepassing is, via www.svb.nl. De beoogde
gebruiker gebruikt daarbij een apparaat dat digitaal met een document als bedoeld in het derde lid
kan communiceren.
c. Een aanvraag voor DigiD op betrouwbaarheidsniveau hoog, verband houdend met een
Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs waarop een elektronisch
identificatiemiddel is geplaatst, geschiedt volgens het aanvraagproces voor het desbetreffende
document.
2. DigiD op betrouwbaarheidsniveau laag wordt slechts verstrekt aan een beoogde gebruiker die:
a. als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen en een burgerservicenummer
heeft;
b. als niet-ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, een burgerservicenummer
heeft en de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte heeft en zijn emailadres verstrekt; of
c. als niet-ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, een burgerservicenummer
heeft, een AOW-pensioen ontvangt en klant is van de Sociale Verzekeringsbank.
3. DigiD op betrouwbaarheidsniveau substantieel wordt slechts verstrekt aan een beoogde
gebruiker die zijn e-mailadres verstrekt en die houder is van:
a. een geldig Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of ander
Nederlands document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht,
waarmee digitaal gecommuniceerd kan worden, of
b. een geldig identiteitsdocument afgegeven in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte,
waarmee digitaal gecommuniceerd kan worden.
4. DigiD op betrouwbaarheidsniveau hoog, verband houdend met een Nederlands identiteitskaart
of een Nederlands rijbewijs waarop een elektronisch identificatiemiddel is geplaatst, wordt slechts
verstrekt aan de rechthebbende op het desbetreffende document en na verstrekking van zijn emailadres.
5. De Minister verstrekt DigiD na verificatie van de verstrekte gegevens door de aanvrager.
6. De gebruiker kan met de verstrekte DigiD toegang verkrijgen tot een dienst van een afnemer
zodra hij DigiD op het desbetreffende betrouwbaarheidsniveau heeft geactiveerd.
7. DigiD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8. DigiD wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.
9. DigiD:
a. op betrouwbaarheidsniveau laag of substantieel vervalt drie jaar nadat deze voor het laatst is
gebruikt;
b. op betrouwbaarheidsniveau hoog, verband houdend met een Nederlandse identiteitskaart of een
Nederlands rijbewijs waarop een elektronisch authenticatiemiddel is geplaatst, vervalt wanneer het
desbetreffende document zijn geldigheid verliest.
10. De gebruiker kan de Minister verzoeken om zijn DigiD te laten blokkeren of op te heffen.
11. De gebruiker kan de eigen gebruikshistorie inzien via www.digid.nl.
12. De gebruiker meldt verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik via digid.nl.
13. DigiD op betrouwbaarheidsniveau laag en substantieel is een jaar na overlijden van de
gebruiker niet meer bruikbaar. DigiD op betrouwbaarheidsniveau hoog is meteen na overlijden van
de gebruiker niet meer bruikbaar.
Hoofdstuk 3. Voorzieningen voor elektronische registratie van machtigingen
Artikel 4. Gebruik DigiD Machtigen
1. Een vertegenwoordigde of beoogd gemachtigde kan een aanvraag tot registratie van een
machtiging doen via www.machtigen.digid.nl of via een afnemer die het aanvragen faciliteert.
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2. De aanvraag en registratie van een machtiging kunnen betrekking hebben op een of meerdere
diensten van een of meerdere afnemers en kennen een vooraf bepaalde geldigheidsduur.
3. De Minister keurt de aanvraag goed na verificatie van de verstrekte gegevens, waaronder hun
respectievelijke e-mailadressen, door de vertegenwoordigde en beoogd gemachtigde.
4. De vertegenwoordigde geeft de ontvangen machtigingscode en zijn burgerservicenummer aan
de gemachtigde of selecteert de gemachtigde in de lijst van door hem eerder gemachtigden.
5. De gemachtigde accepteert de machtiging door de registratie van de machtiging te activeren via
www.machtigen.digid.nl, via een afnemer die dat faciliteert of, indien hij eerder gemachtigd was,
door de machtiging te gebruiken.
6. De bruikbaarheid van een machtiging eindigt door het intrekken van de geregistreerde
machtiging of na het verstrijken van de geldigheidsduur.
7. De machtiging kan worden ingetrokken via www.machtigen.digid.nl of via een afnemer die dat
faciliteert.
8. De vertegenwoordigde en de gemachtigde kunnen aangevraagde en geactiveerde machtigingen
en de gebruikshistorie inzien via www.machtigen.digid.nl.
9. De vertegenwoordigde ontvangt een elektronische kennisgeving indien met gebruikmaking van
een geregistreerde machtiging namens hem een elektronische dienst is afgenomen, tenzij hij heeft
laten weten een dergelijke kennisgeving niet te willen ontvangen.

Hoofdstuk 4. Voorzieningen voor elektronisch berichtenverkeer en
informatieverschaffing
Artikel 5. Gebruik MijnOverheid
1. Rechthebbende op een door de Minister aangemaakt MijnOverheid-account is een ieder die:
a. de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt;
b. beschikt over een burgerservicenummer;
c. diensten afneemt van de Nederlandse overheid; en
d. beschikt of kan beschikken over een erkend elektronisch identificatiemiddel.
2. De gebruiker neemt door het activeren van zijn MijnOverheid-account dit account in gebruik. Hij
maakt tevens kenbaar dat hij langs elektronische weg bereikbaar is voor het ontvangen van
berichten in de Berichtenbox van door hem geselecteerde afnemers en verstrekt zijn e-mailadres
voor de ontvangst van een kennisgeving dat voor hem een bericht toegankelijk is geworden, tenzij
hij heeft laten weten een dergelijke kennisgeving niet te willen ontvangen.
3. De gebruiker heeft toegang tot zijn MijnOverheid-account door gebruikmaking van een erkend
elektronisch identificatiemiddel.
4. De gebruiker kan de selectie van afnemers, waarvan hij berichten in zijn Berichtenbox wil
ontvangen, wijzigen.
5. Het tweede lid, tweede zin, en het vierde lid zijn niet van toepassing met betrekking tot
afnemers voor wie het gebruik van MijnOverheid wettelijk is voorgeschreven.
6. Het MijnOverheid-account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. Het MijnOverheid-account wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.
8. De Minister kan het MijnOverheid-account opheffen na het overlijden van de gebruiker of
ingeval de gebruiker niet langer voldoet aan een of meer van de in het eerste lid genoemde
criteria.
9. Het MijnOverheid-account biedt de gebruiker inzage in de door hem aangeschafte erkende
elektronische identificatiemiddelen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 6. Intrekking
De Regeling voorzieningen GDI wordt ingetrokken.
Artikel 7. Inwerkingtreding
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Deze regeling treedt in werking met ingang van …
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorzieningen Wdo.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Digitalisering en Koninkrijksrelaties

Alexandra C. van Huffelen
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Toelichting
Algemeen deel
1. Aanleiding
De Wet digitale overheid (hierna: de wet of de Wdo) legt de basis voor de verdere digitalisering
van het openbaar bestuur, in het bijzonder het gebruik van elektronische identificatiemiddelen en
de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid.
De Regeling voorzieningen Digitale Overheid geeft uitvoering aan artikel 10, tweede lid, van de
Wdo, op grond waarvan regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot het gebruik van
publieke identificatiemiddelen en de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet. De
regeling wijzigt en actualiseert het bepaalde in de Regeling voorzieningen GDI1, trekt voornoemde
regeling in en voorziet het bepaalde – gelet op de grondslag in de Wdo – van een nieuwe naam.
De Regeling voorzieningen GDI stelt, vooruitlopend op de Wdo en op grond van artikel X, derde lid
van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (hierna: Wet EBV) regels met betrekking
tot het gebruik van publieke identificatiemiddelen en voorzieningen.2 Deze regeling beoogde om
redenen van duidelijkheid en rechtszekerheid de tot dan toe gehanteerde (privaatrechtelijke)
gebruikersvoorwaarden te vervangen door (publiekrechtelijke) algemeen verbindende
voorschriften. De onderhavige Regeling voorzieningen Digitale Overheid zet die lijn voort;
grondslag voor de gebruiksvoorschriften is artikel 10, tweede lid, van de Wdo.
Artikel 10, eerste lid, van de wet verplicht de gebruiker die in het bezit is van een elektronisch
identificatiemiddel om alle mogelijke maatregelen te nemen ter bescherming van dat middel.
Dergelijke verplichte maatregelen zijn essentieel om misbruik, diefstal, verlies of verspreiding van
het elektronisch identificatiemiddel te voorkomen. In de onderhavige regeling worden aanvullende
regels met betrekking tot het gebruik van de elektronische publieke identificatiemiddelen gesteld;
ook worden de publieke voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, uitgewerkt. Het
gaat om regels die van belang zijn voor, danwel een directe relatie hebben met burgers cq de
gebruikers van het identificatiemiddel DigiD (onderdeel a), de voorziening DigiD Machtigen
(onderdeel b) en de voorziening voor elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing
MijnOverheid (onderdeel f), zoals eisen inzake aanvraag, activatie, (on)overdraagbaarheid, inzage,
blokkeren en beëindigen. De andere in artikel 5, eerste lid van de wet genoemde voorzieningen,
zoals de routeringsvoorziening (onderdeel c) en het BSN-koppelregister (onderdeel d), worden niet
door burgers gebruikt; terzake worden geen gebruiksvoorschriften opgesteld.
2. Reikwijdte
De onderhavige regeling stelt, conform artikel 10, tweede lid van de Wdo, voorschriften voor het
gebruik door burgers van publieke identificatiemiddelen en publieke voorzieningen. Er worden dus
geen gebruiksvoorschriften gesteld terzake van voorzieningen die zich niet richten tot burgers (de
routeringsvoorziening en het BSN-koppelregister zijn gericht tot publieke dienstverleners/
afnemers) en terzake van private identificatiemiddelen; private aanbieders van deze middelen
dienen zelf gebruiksvoorschriften op te stellen. Ook identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in
andere EU-lidstaten vallen buiten de reikwijdte van deze regeling.
De volgende WDO-voorzieningen worden door burgers gebruikt:
- DigiD: de publieke voorziening voor elektronische authenticatie in het verkeer met de overheid
cq publieke instanties die elektronische diensten verlenen aan burgers. Deze voorziening voorziet
in de uitgifte of activatie van publieke elektronische identificatiemiddelen op verschillende
betrouwbaarheidsniveaus. In het maatschappelijk verkeer wordt de term ‘DigiD’ gehanteerd om
zowel de voorziening als het identificatiemiddel aan te duiden. Met DigiD kan toegang worden
verkregen tot onder meer de Belastingdienst, het UWV en gemeenten, publieke digitale
Stcrt. 2015, 37158, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2020, 45255.
Stb. 2015, 379. Het relevante artikel uit de Wet EBV, artikel X, komt met inwerkingtreding van de Wdo te
vervallen, en daarmee ook de hierop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
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voorzieningen als MijnOverheid en semi-publieke dienstverleners als zorgverleners en
pensioenverzekeraars. DigiD wordt uitgegeven op drie betrouwbaarheidsniveaus: laag,
substantieel en hoog. Deze sluiten aan bij de niveaus die worden gehanteerd in Verordening (EU)
nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (hierna: de eIDAS-verordening).
* Identificatie op betrouwbaarheidsniveau laag vindt plaats via gebruikersnaam en wachtwoord, via
gebruikersnaam, wachtwoord en sms-code en via de DigiD app in combinatie met een persoonlijke
pincode.
* Identificatie op betrouwbaarheidsniveau substantieel vindt plaats via een geldig Nederlands
paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een geldig identiteitsdocument
afgegeven in een EER-lidstaat waarmee digitaal gecommuniceerd kan worden. De houder van het
identiteitsdocument moet met de DigiD app via de NFC-lezer op een smartphone een eenmalige IDcheck van het identiteitsdocument uitvoeren. Hierna is de DigiD app geschikt om in te loggen op
betrouwbaarheidsniveau substantieel.
* Identificatie op betrouwbaarheidsniveau hoog vindt plaats via een geldige Nederlandse
identiteitskaart of Nederlands rijbewijs waarop een elektronisch authenticatiemiddel is geplaatst.3 De
houder van het identiteitsdocument (ook wel eNIK of eRijbewijs genoemd) moet met de DigiD app via
de NFC-lezer op een smartphone een bij elke identificatiepoging terugkerende ID-check van het
identiteitsdocument uitvoeren. Hierna is de DigiD app geschikt om in te loggen op niveau hoog.

- DigiD Machtigen: de voorziening voor elektronische registratie van machtigingen. De voorziening
maakt het mogelijk voor vertegenwoordigden (oftewel machtiginggevers) om elektronische
machtigingen te registreren. De machtiging kan gebruikt worden door de vertegenwoordiger
(oftewel de gemachtigde) om namens degene die hij vertegenwoordigt digitaal zaken te regelen
met de (semi)overheid.
- MijnOverheid: een gepersonaliseerde elektronische voorziening waarmee voor burgers een
persoonlijk domein beschikbaar komt dat geschikt is voor informatieverschaffing door de overheid.
Deze voorziening bestaat uit de dienst voor elektronisch berichtenverkeer, de Berichtenbox, en de
diensten voor informatieverschaffing Lopende Zaken en Persoonlijke gegevens.
Bovenstaande voorzieningen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en worden beheerd door Logius, de dienst digitale
overheid, onderdeel van het ministerie van BZK. De verwerking, bescherming en beveiliging van
persoonsgegevens in deze voorzieningen wordt gereguleerd in het Besluit digitale overheid, op
basis van artikel 16 van de wet.4
3. Relatie tot EU-recht
De onderhavige regeling behelst uitvoering van de Wdo. De materie raakt echter tevens aan het
EU-recht. Relevant in dit verband zijn de eIDAS-verordening, die de drie betrouwbaarheidsniveaus
van identificatiemiddelen definieert, en de bijbehorende uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502.5
De uitvoeringsverordening bevat technische specificaties en procedures voor de
betrouwbaarheidsniveaus, die primair gericht zijn tot de leveranciers (aanbieders) van
identificatiemiddelen. Het betreft voor hen rechtstreeks toepasselijke voorschriften; sprake is
immers van een verordening. Niettemin moeten zij deze voorschriften, die onder meer betrekking
hebben op uitgifte, uitreiking en activering, ‘vertalen’ naar gebruiksvoorschriften, opdat de
gebruikers tijdig en op betrouwbare wijze worden geïnformeerd over de dienst, de toepasselijke
voorwaarden, gebruiksbeperkingen en informatieverschaffing (punt 2.4.2 Bijlage).
Het voorgaande brengt met zich, dat private aanbieders van identificatiemiddelen en aanbieders
uit andere EU-lidstaten – die, zoals in par. 2 aangegeven, buiten de reikwijdte van deze regeling
vallen – zelf gebruiksvoorschriften dienen op te stellen, met inachtneming van de
uitvoeringsverordening. Voor de publieke identificatiemiddelen, die door de Minister van BZK
worden uitgegeven, geschiedt dit in de onderhavige regeling. Informatief in dit verband is ook
www.digid.nl

Zie ook wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een
publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (Stb. 2020, 104).
4 Stb. 20…, PM
5 Pb EU 2015, L 235.
3

6

4. Gevolgen en uitvoering
Deze regeling heeft een waarborgfunctie voor burgers, zijnde de gebruikers van DigiD, DigiD
Machtigen en MijnOverheid. De regeling biedt duidelijkheid en rechtszekerheid inzake de kring van
rechthebbenden, hun rechten en plichten, kortom het gebruik van de betreffende voorzieningen.
Het bepaalde komt in belangrijke mate overeen met de Regeling voorzieningen GDI - sprake is van
actualisatie en stroomlijning - die met de inwerkingtreding van de Wdo is komen te vervallen.
De gevolgen van deze regeling zijn om die reden beperkt; aangesloten wordt bij de bestaande
praktijk. Het feit, dat sprake is van publiekrechtelijke verankering van de gebruiksvoorschriften en
gebruikers hiermee niet hoeven in te stemmen alvorens zij gebruik kunnen maken van DigiD,
DigiD Machtigen en MijnOverheid, wordt het aantal handelingen voor de burger gereduceerd; dit
bevordert de gebruiksvriendelijkheid. De regeling wordt door Logius (uitvoeringsorganisatie die in
producten en diensten voor de digitale overheid voorziet) uitvoerbaar geacht.
5. (Internet)consultatie en ATR
PM
Artikelsgewijs
Artikel 1. Definities
De definities zijn geactualiseerd en afgestemd op de definities in de Wdo en de andere
uitvoeringsregelgeving bij de wet, primair het Besluit digitale overheid en de Regeling
betrouwbaarheidsniveaus Wdo.
Artikel 2. Onderbreking toegang en informatieverschaffing
Dat de Minister bij een incident de toegang tot of de beschikbaarheid van DigiD, DigiD Machtigen
en MijnOverheid kan onderbreken en daarover informatie dient te verstrekken, geldt reeds
ingevolge de Regeling voorzieningen GDI.
Artikel 3. DigiD
Inhoudelijk wijkt dit artikel weinig af van artikel 3 van de Regeling voorzieningen GDI, die door
deze regeling is vervangen. In het artikel wordt voor DigiD per betrouwbaarheidsniveau geregeld
hoe een aanvraag kan worden ingediend (eerste lid) en aan wie DigiD kan worden verstrekt
(tweede tot en met vierde lid). De Minister van BZK verstrekt het identificatiemiddel, nadat de bij
de aanvraag verstrekte gegevens zijn geverificeerd. Het zesde lid en volgende leden betreffen de
gebruiksfase, dus nadat DigiD is verstrekt. Het negende en tiende lid bevatten bepalingen over
beëindiging van DigiD door verval van rechtswege (negende lid) of op verzoek van de gebruiker
(tiende lid). Nieuw is het inzagerecht met betrekking tot de gebruikshistorie (elfde lid), de
meldplicht bij verlies, diefstal en misbruik of oneigenlijk gebruik (twaalfde lid) en het bepaalde
inzake het vervallen van DigiD een jaar na overlijden van de gebruiker (dertiende lid).
Artikel 4. Digid Machtigen
Inhoudelijk wijkt dit artikel weinig af van het bepaalde inzake machtigen in de Regeling
voorzieningen GDI, die door deze regeling is vervangen. Nieuw is het inzagerecht met betrekking
tot de gebruikshistorie (achtste lid) en het recht op notificatie bij gehanteerde machtigingen
(negende lid).
Artikel 5. MijnOverheid
Inhoudelijk wijkt dit artikel weinig af van het bepaalde inzake MijnOverheid in de Regeling
voorzieningen GDI, die door deze regeling is vervangen. Geregeld worden de kring van
rechthebbenden, het aanvraag- en activeringsproces en het gebruik. De gebruiker geeft bij het
activeren van zijn MijnOverheid-account aan van welke afnemers (publieke dienstverleners, zoals
7

de Belastingdienst en de gemeente) hij berichten in de Berichtenbox wil ontvangen (tweede lid) en
kan deze keuze nadien altijd wijzigen (vierde lid). Vermelding verdient dat een van de te
selecteren afnemers de Minister van BZK is, voor zijn taak om een ieder elektronische berichten te
zenden over bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen op de omgeving van het adres
van inschrijving van de ontvanger in de basisregistratie personen (artikel 20 Bekendmakingswet).
Ingevolge het Besluit elektronische publicaties6 wordt aan personen met een geactiveerd
MijnOverheid-account, die in dat kader een e-mailadres hebben opgegeven, de bedoelde
elektronische berichten toegezonden. Als zij deze berichten niet willen ontvangen, melden zij zich
af in hun MijnOverheid-account (artikelen 6.1 - 6.2 van voornoemd besluit). Nieuw in de
onderhavige regeling is het inzagerecht met betrekking tot de eigen elektronische
identificatiemiddelen (negende lid). Het in artikel 5 bepaalde sluit aan bij de voorgenomen
wijziging van Algemene wet bestuursrecht inzake modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.7
Artikelen 6 (intrekking) en 7 (inwerkingtreding)
De Regeling voorzieningen GDI, die wordt vervangen door de onderhavige regeling, is gebaseerd
op artikel X van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Wet EBV). Artikel X van de
Wet EBV komt bij koninklijk besluit te vervallen met ingang van het tijdstip waarop de Wdo in
werking treedt.8 Daardoor vervalt de grondslag van de Regeling voorzieningen GDI en vervalt die
regeling op dat moment dus van rechtswege. Echter, om onduidelijkheid over de juridische status
van de Regeling voorzieningen GDI te voorkomen, is de intrekking ervan expliciet geregeld in
artikel 6.
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Stb. 2021, 175.
Kamerstukken 35 261.
Zie artikel XI, derde lid, van de Wet EBV.
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