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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000042/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Kaja Kallas 
namens de ALDE-Fractie 

Andreas Schwab, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun 

und Hohenstein, Henna Virkkunen, Antonio López-Istúriz White, Dan Nica, Miapetra Kumpula-

Natri, Carlos Zorrinho, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer 

Betreft: Het inzetten van grensoverschrijdende instrumenten voor e-identificatie en onlinediensten 

Omdat de Europese overschakeling naar e-overheid via de ontwikkeling van instrumenten voor e-
identificatie en een ruime beschikbaarheid van onlinediensten van essentieel belang is voor 
mededinging, kostenverlagingen en de vereenvoudiging van het leven van Europese burgers, is het 
noodzakelijk om met ambitieuze initiatieven te komen. 

In het licht hiervan wordt de Commissie verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

– Om ervoor te zorgen dat onlinediensten in zwang komen, is het inzetten van een veilige digitale 
identiteit noodzakelijk om vertrouwen te kweken bij de bevolking en het gebruiksgemak te 
waarborgen. Welke initiatieven worden er in dit verband overwogen om de mogelijkheden van 
instrumenten voor e-identificatie meer voor het voetlicht te brengen? Welke maatregelen worden 
er overwogen om de lidstaten te ondersteunen bij het inzetten van technische oplossingen om de 
interoperabiliteit tussen de door het CEF-platform verstrekte e-ID's te waarborgen? 

– De beschikbaarheid van onlinediensten vormt een voorwaarde voor het in zwang raken van 
instrumenten voor e-identificatie. Welke maatregelen worden er overwogen met het oog op de 
toepassing van het beginsel "standaard digitaal"? Nog altijd is het zo dat een veel te groot aantal 
diensten slechts gedeeltelijk digitaal wordt aangeboden en dat procedures offline moeten worden 
afgerond. Welke maatregelen worden er overwogen met het oog op de ontwikkeling van 
"volledige" proceslijnen, zoals de proceslijnen die noodzakelijk zijn voor de levenscyclus van een 
bedrijf? Welke mate van publieke en private samenwerking is er nodig om in heel Europa online-
oplossingen te kunnen ontwikkelen? Welke initiatieven worden er overwogen met het oog op de 
verbetering van de samenwerking met ondernemers die digitale oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor overheidsdiensten?  

– Het ter beschikking hebben van een gecentraliseerde databank of meerdere databanken die niet 
onderling verbonden zijn, brengt extra kosten met zich mee, geeft aanleiding tot problemen op 
het gebied van cyberveiligheid en databescherming, leidt tot minder flexibiliteit en beperkt de 
mogelijkheden voor innovatie. Heeft de Commissie onderzocht welke voordelen 
gedecentraliseerde databanken opleveren als het gaat om het ondervangen van dergelijke 
problemen? Welke initiatieven worden er overwogen om meer vaart te zetten achter de 
toepassing van het eenmaligheidsbeginsel, op grond waarvan men burgers en ondernemingen 
niet om gegevens mag vragen die zij reeds aan een overheidsdienst hebben verstrekt? 
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