
31 084 Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele
andere wetten in verband met de elektronische
bekendmaking en beschikbaarstelling in
geconsolideerde vorm van wetten, algemene
maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of
algemene maatregel van bestuur vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften en andere
besluiten die niet tot een of meer
belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische
bekendmaking)

31 343 (R 1846) Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen in verband met de
elektronische bekendmaking van verdragen en
van besluiten van volkenrechtelijke organisaties
en de beschikbaarstelling daarvan in
geconsolideerde vorm

C NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/
ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN1

Vastgesteld 11 november 2008

De leden van de fractie van de VVD hebben met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Enkele vragen van deze fractie
zijn echter in de memorie van antwoord niet beantwoord. De leden van de
fractie vragen de regering de volgende vragen te beantwoorden.

Voor het elektronisch bekendmaken van algemeen verbindende voor-
schriften van decentrale bestuursorganen geldt een overgangstermijn. De
reden is dat op dit moment de continuïteit, beveiliging en duurzaamheid
van de publicaties niet gegarandeerd kunnen worden. In de Memorie van
Toelichting wordt aangegeven dat wordt overwogen om tot een gemeen-
schappelijke voorziening te komen die het publicatieproces ondersteunt.
De leden van de VVD fractie onderschrijven het gebruik van een gemeen-
schappelijke voorziening van harte. Het is kostenefficiënt en effectief.

Welke maatregelen zijn getroffen om de ontwikkeling van de voorziening
te beheersen? Hoe vindt de implementatie plaats bij de decentrale over-
heden? Krijgt de gemeenschappelijke voorziening ook een plaats in het
wetgevingsproces zoals voorgestaan in het programma Vernieuwing
Rijksdienst?

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Meindertsma (PvdA), Bemel-
mans-Videc CDA), Dölle (CDA), Ten Hoeve
(OSF), Kox (SP), Russell (CDA), Noten (PvdA),
Putters (PvdA), vice-voorzitter, Engels (D66),
Thissen (GL), Hendrikx (CDA), Van Kappen
(VVD), De Boer (CU), Quik-Schuijt (SP), K.G. de
Vries (PvdA), Schaap (VVD), Hermans (VVD),
voorzitter, Ten Horn (SP), De Vries-Legge-
door (CDA), Koffeman (PvdD), Böhler (Groen-
Links), Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel
(PvdA), Duthler (VVD), Vliegenthart (SP) en
Yildirim (Fractie-Yildirim).
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Wie wordt verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, toegankelijkheid,
beschikbaarheid en integriteit van de gemeenschappelijke voorziening?
Wie wordt verantwoordelijk voor de authenticiteit en integriteit van de
daarmee gepubliceerde algemeen verbindende voorschriften? Welke
eisen gaan daaraan gesteld worden?

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de
Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,
Hermans

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,
Hester Menninga
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