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Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris), Hans van der Stelt (directeur Digibureau), 

Roger van Lier (programmamanager financiën Digibureau), Pieter Cloo (SG V&J), Irene 

Nijboer (pSG SZW), Hanneke Schuiling (DG Fin), Bertholt Leeftink (DG EZ), Gert Jan 

Buitendijk (DG BZK), Peter Heij (DG I&M), André van der Zande (DG VWS), Robert de 

Groot (DG BZ), Marjan Hammersma (DG OCW), Eric de Graaf (Defensie), Hans Blokpoel 

(Manifestgroep/BD), Nina Huygen (Klein Lef/Schadefonds), Kees Jan de Vet (Directieraad 

VNG), Arianne de Man (IPO), Cathelijn Peters (UvW) en Dorien van den Berg (senior 

adviseur Digibureau/verslag)  

1. Opening en kennismaking 

De voorzitter heet iedereen welkom. Er wordt een kort rondje gemaakt waarin iedereen 

zichzelf kort introduceert. 

2. Opdracht Nationaal Commissaris Digitale Overheid  

De opdracht van de Digicommissaris wordt kort toegelicht. Het kabinet heeft 3 problemen 

vastgesteld op het gebied van de digitale dienstverlening: 1) de financiën zijn nog niet 

goed en structureel geregeld, 2) de besturing moet worden verbeterd en 3) bepaald moet 

worden wat de digitale overheid is (wat is gezamenlijk en wat niet).  

Dit vormt de opdracht van de Digicommissaris. De realisatie, doorontwikkeling en het 

beheer/onderhoud regelen van de Generieke Digitale Infrastructuur regelen, bindend voor 

iedereen. De Digicommissaris voert hier regie op, maar neemt geen verantwoordelijkheden 

over van partijen. Als er vraagstukken zijn, zullen deze inhet Nationaal Beraad worden 

geagendeerd en besproken.  

3. Generieke Digitale Infrastructuur 

Ten aanzien van de Generieke Digitale Infrastructuur wordt aangegeven dat deze 

dynamisch is en dus kan worden bijgesteld als blijkt dat dit nodig is.  

 

Als criteria voor elementen die tot de GDI kunnen worden gerekend, worden de volgende 

zaken genoemd: het moet generiek of gemeenschappelijk zijn, het moet gaan om 

infrastructurele voorzieningen, die kaderstellend en breed toepasbaar zijn, in het verkeer 

tussen overheid en burgers en bedrijven.  

 

Er wordt door meerdere leden aangegeven dat NORA zou moeten worden toegevoegd als 

belangrijke architectuur, en dat informatieveiligheid een plek moet krijgen. Dit laatste 

onderwerp is van belang in alle clusters van de GDI.  

 

Verder moet helder worden gemaakt bij de definitie wat het maatschappelijk belang is 

hiervan. Waar doen we het voor? Het gaat om het vergemakkelijken en veiliger maken van 

de communicatie tussen de overheid en burgers en bedrijven, het beperken van kosten en 

het verbeteren van de dienstverlening.  

 

Tot slot wordt door de leden van het Nationaal Beraad gedeeld dat de voorliggende definitie 

vrij uitgebreid is en dat goed moet worden gefocust op die zaken die echt urgent zijn.  
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De definitie zoals deze is voorgelegd wordt vastgesteld, met toevoeging van NORA en 

informatieveiligheid, en met de ruimte om bij volgende bijeenkomsten nog andere zaken 

op te nemen indien dat noodzakelijk is.  

4. Governance  

In de Ministeriële Commissie zal alleen de VNG als decentrale overheid een plek hebben in 

een adviserende rol. Afgesproken wordt dat op initiatief van de Digicommissaris met de 

voorzitters van VNG, IPO en UvW wordt gekeken hoe dit invulling kan worden gegeven. 

Optie hierbij is het organiseren van een overleg van de decentrale overheden met de 

minister van BZK.  

 

Gesproken wordt over de wenselijkheid om het bedrijfsleven een vaste plek aan tafel te 

geven bij het Nationaal Beraad. Geconcludeerd wordt dat het goed is het bedrijfsleven uit 

te nodigen indien de agenda daarom vraagt en daarnaast regelmatig af te stemmen met 

het bedrijfsleven. Verder zullen vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven uiteraard 

worden uitgenodigd voor de klankbordgroep burgers en bedrijven. Ten aanzien van deze 

klankbordgroep wordt verder aangegeven dat deze mogelijk beter gesplitst zou moeten 

worden in klankbordgroep voor burgers, waar VNG bij kan helpen, en een klankbordgroep 

voor bedrijven. Dit vanwege het verschil in perspectief tussen beide groepen. Specifiek 

moet dan worden gekeken naar de groep zzp’ers die er dan eigenlijk tussenin valt.  

 

Verder wordt geconcludeerd dat ook buiten het Nationaal Beraad om de betrokkenheid van 

andere stakeholders die nu niet aan tafel zitten, zoals Logius, wordt geborgd.  

 

Ten aanzien van de regieraden zal in de komende periode door het Digibureau worden 

gesproken met de voorzitters van diverse gremia die al bestaan op elementen uit de GDI. 

Dan zal worden bekeken wie aan welke tafel zou moeten deelnemen en welke gremia dan 

kunnen verdwijnen. Het opheffen van bestaande gremia moet uiteraard met de nodige 

prudentie gebeuren. Dit zal leiden tot een voorstel (“was-wordt-lijst”) dat aan het Nationaal 

Beraad zal worden voorgelegd. In elk geval is al duidelijk dat het College Standaardisatie 

op zal gaan in het Nationaal Beraad.  

 

Tot slot wordt afgesproken dat in principe de agenda en stukken vooraf op de website 

komen te staan, evenals het verslag.  

5. Aanpak financiën 

Roger van Lier geeft een korte presentatie over de aanpak van het financiële vraagstuk. 

Hoofdlijnen hierbij zijn dat de Digicommissaris zelf geen geld heeft en geen 

verantwoordelijkheden overneemt, maar met voorstel komt voor een oplossing. Dat het 

gaat om een structurele oplossing vanaf 2015, waarbij bestaande analyses worden gebruikt 

als vertrekpunt. Het financieringsvraagstuk moet worden gezien in samenhang met 

afspraken, zoals helderheid in opdrachtgever en opdrachtnemerschap. Op basis van een 

rondgang langs stakeholders zal uiteindelijk een voorstel via de Ministeriële Commissie 

worden ingebracht voor de Voorjaarsnota-/Begrotingsvoorbereiding 2015/2016.  

Gekeken kan worden hoe de GDI presenteerbaar te maken waarbij politieke zichtbaarheid 

en integrale afweging belangrijke criteria zijn. Dit afhankelijk van de mate waarin we met 
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elkaar de verantwoordelijkheid willen verdelen: van gedeelde verantwoordelijkheid tot  

verantwoordelijkheid in één hand.  

De urgentie om dit snel op te pakken wordt breed onderkend. Aandachtspunten zijn de 

maatschappelijke baten, de bijzonderheid van pps-constructies, de vraag of één 

arrangement kan passen bij de verschillende voorzieningen of dat dit meerdere 

arrangementen moeten zijn, het leren van die voorzieningen waar financiering geregeld is 

en het overnemen van aanbevelingen van bijvoorbeeld SGO3 ten aanzien van de rol van 

verzekeraars en banken. 

Geconcludeerd wordt dat hetgeen gepresenteerd is een goed vertrekpunt is en dat hierover 

met alle partijen verder zal worden gesproken.  

6. Aanpak Digiprogramma  

Aangegeven wordt dat hard wordt gewerkt aan de opbouw van het Bureau, dat vraagt de 

nodige tijd en heeft dus ook zijn doorwerking in de vaart waarmee nu zaken kunnen 

worden opgepakt.  

 

Uit de bespreking komt naar voren dat er een behoefte bestaat om op twee A4tjes SMART 

en concreet te hebben staan welke ambitie we hebben voor de komende twee jaar. Dit als 

vertrekpunt. Afgesproken wordt dat dit voor het volgende Nationaal Beraad zal worden 

opgesteld.  

 

Verder wordt gesproken over het belang van wetgeving. Het opstellen en/of aanpassen van 

wetgeving is een belangrijke randvoorwaarde. Dit is een element van het Digiprogramma, 

kan dus – indien relevant- worden besproken in het Nationaal Beraad en in de Ministeriële 

Commissie worden gebracht.  

7. Vergaderafspraken  

De voorzitter verzoekt de leden om eventuele vervanging op gelijk of bovenliggend niveau 

te regelen, zodat het Nationaal Beraad echt als inhoudelijk voorportaal kan dienen van de 

Ministeriële Commissie.  

Het vergaderschema zal nog enigszins worden aangepast en met het verslag worden 

meegestuurd.  

Er wordt naar gestreefd om de stukken voor de vergaderingen 2 weken voorafgaand aan 

het overleg te verzenden.  

8. Rondvraag  

André van der Zande meldt dat het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft volgende 

week een onderzoek verschijnt naar de 10 belangrijkste databestanden van overheden en 

wat de grootste “irritators” daarbij zijn. De manier van denken spreekt hem aan. 

Bas Eenhoorn houdt 22 oktober 2014 zijn aanvaardingsrede bij de Rijksuniversiteit 

Groningen en nodigt de leden van het Nationaal Beraad, die daarvoor interesse hebben, 

uit.  


