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Aanleiding 

De governancestructuur van de Digicommissaris is op hoofdlijnen beschreven in bijgaande notitie, 
conform de aanbevelingen van het adviesrapport van Rob Kuipers1. 
De structuur voor het instellen van de Ministeriele Commissie Digitale overheid (MC) en het 
Nationaal Beraad Digitale Overheid is de afgelopen maanden gedeeld en besproken met diverse 
partijen en voorgelegd aan het SGO van 25 juni 2014.  
De MC is ingesteld in de Ministerraad van 12 september 2014. 

De verdere invulling van de governancestructuur op strategisch/tactisch en operationeel niveau is 
op hoofdlijnen beschreven in bijgaande notitie en vraagt om een nadere gezamenlijke invulling.  

Governancestructuur 

Uitgangspunt bij de invulling van de governancestructuur is een gezamenlijke sturing vanuit alle 
betrokken partijen, vanuit zuivere verantwoordelijkheid en rolverdeling.  
Onderverdeeld vanuit het geheel, naar clusters, naar een gedeelte van gezamenlijke voorzieningen 
dan wel één voorziening. En met uitdrukkelijk oog voor nadere invulling van opdrachtgeverschap 

bij de invulling van de afnemersraden op tactisch/operationeel niveau. 
 
De structuur is nu ingevuld qua Ministeriële Commissie en Nationaal Beraad, vraagt echter snelle 
invulling van de Regieraden en vervolgens invulling van de onderliggende afnemersraden en 
andere operationele/projectoverleggen.  
 
Doel is wel de overlegstructuur minimaal in te richten, waarbij maximaal invulling wordt gegeven 

aan deelname van  belanghebbende partijen. Uitfasering van de grote hoeveelheid aan overleggen 
in de huidige situatie is evident. Uiteindelijk wil de Digicommissaris conform het rapport Kuipers, 
bestuurlijke drukte verminderen. 

Uitgangspunten  

 De Ministeriële Commissie Digitale Overheid is op 12 september vastgesteld in de Ministerraad; 
 Het Nationaal Beraad is ingevuld en interbestuurlijk; 
 De Digicommissaris is voorzitter Nationaal Beraad en legt besluiten van het Nationaal Beraad 

voor aan de MC ter vaststelling (kan eventueel zelfstandig besluiten voorleggen); 
 De Directeur Bureau Digitale Overheid is onafhankelijk voorzitter van de Regieraden; 
 Opdrachtgeverschap per voorziening/en of cluster  wordt bepaald via de Regieraden; 
 Aanwijzing van voorzitters/opdrachtgevers van afnemersraden bepalen via de Regieraden; 
 Klankbordgroep voor burgers en bedrijven inrichten. 

Voorstel Procesaanpak 

De invulling van de beoogde governancestructuur is gelaagd en vraagt afstemming en invulling. 

 De start is het Nationaal Beraad vandaag;  
 De Regieraden per cluster worden op navraag bij en samen met partijen ingevuld;  
 De Regieraden concluderen welke afnemersraden noodzakelijk zijn per cluster van 

voorzieningen en/of één voorziening en tevens opdrachtgeverschap en voorzitters;  

 De Regieraden stellen vast samen met de huidige voorzitters welke overleggen opgaan in de 
nieuwe overlegstructuren en welke uitgefaseerd kunnen worden; 

 Vervolgens is het aan de afnemersraden om eventueel expertgroepen in te richten op 
operationeel niveau en/of thema’s. 

                                                           
1  Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur, rapport Rob Kuipers 
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Vervolg 

 Regieraden vormen 
 Vaststelling afnemersraden, opdrachtgeverschap en voorzitters via de Regieraden; 
 Afstemming inrichting klankbordgroep voor burgers en bedrijven; 

Gevraagd besluit van Nationaal Beraad 

 Instemming met de governancestructuur op hoofdlijnen (bijlage) 

 Instemming met het te volgen proces. 


