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Aanleiding 

In het Nationaal Beraad van 30 september 2014 is ingestemd met het governancevoorstel van de 

Digicommissaris. De nieuwe governancestructuur beoogt een efficiënte en effectieve 

overlegstructuur in te richten, voor adequate sturing op de GDI.  

Aanleiding voor een nieuwe governancestructuur is de constatering van Rob Kuipers dat op dit 

moment er een wildgroei bestaat aan overleggen, waarbij vaak niet helder is wie met welke rol of 

mandaat waarvoor verantwoordelijk is. Om dit aan te pakken is een nieuwe governancestructuur 

uitgewerkt. Uiteraard is de structuur op zichzelf niet de oplossing voor het versterken van de 

governance. Vooral gedragsaspecten als onderling vertrouwen en het nakomen van afspraken 

maken immers het echte verschil. Een goede structuur met heldere mandaten en rolverdeling is 

wel een noodzakelijk middel. De hoeveelheid betrokken partijen bij de GDI noodzaakt tot een 

duidelijke rolzuiverheid en daarbij behorende verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

verschillende elementen. 

 
 

Deze governancestructuur kent naast de Ministeriële Commissie Digitale Overheid op het politieke 

niveau en het Nationaal Beraad op strategisch niveau, ook nog een aantal Regieraden en 

Afnemersraden. Deze sturen op de continuïteit, doorontwikkeling, innovatie en 

implementatie/gebruik per cluster. Deze clusters zijn: Authenticatie & Identificatie, 

Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit.  
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Bij de uitgangspunten bij deze governancestructuur is onder meer gesteld dat om de gewenste 

bestuurlijke drukte te verminderen bestaande overleggen op zullen gaan in de nieuwe overleggen 

binnen de governance. En dat verantwoordelijkheid nemen ook mogelijk is zonder zelf alle taken 

uit te voeren en alle overleggen bij te wonen. Dit betekent dat niet alle uitvoeringsorganisaties, 

decentrale overheden en beleidsdepartementen aan tafel hoeven te zitten, maar vertegenwoordigd 

kunnen worden. 

Proces 

In het Nationaal Beraad van 30 september is gevraagd om een was-wordt lijst van bestaande 

gremia die over zullen gaan in de nieuwe structuur. De Regieraden per cluster worden op navraag 

bij en samen met partijen  ingevuld. Om tot deze lijst te komen is met de voorzitters van een 

aantal belangrijke gremia gesproken. In sommige gevallen heeft dit al heel concreet tot afspraken 

geleid ten aanzien van het overgaan van gremia. Zoals op 30 september 2014 al door EZ is 

ingebracht, heeft het College Standaardisatie besloten haar taak over te dragen aan het Nationaal 

Beraad. En ook de Programmaraad Stelsel Basisregistraties heeft aangegeven dat zij zullen opgaan 

in de Regieraad Gegevens.  

In andere gevallen is verkend op welke termijn een gremium zou kunnen overgaan in de nieuwe 

structuur. Zo heeft Ank Bijleveld als voorzitter van het Beraad Ondernemingsdossier aangegeven 

dat dit gremium in ieder geval nog in 2015 gecontinueerd zal worden gezien de wens om in 

publiek-privaat verband tot versnelling van opschaling te komen en de specifieke vraagstukken die 

hierbij spelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de totstandkoming van regelhulpen en de koppeling 

hiervan met het Ondernemingsdossier. Maar algemene zaken rondom het Ondernemingsdossier 

kunnen wel al op de agenda worden gebracht van de Regieraad Dienstverlening mits de juiste 

partijen aan tafel zitten of vertegenwoordigd worden (bedrijfsleven en inspecties). 

Inmiddels zijn er voor de clusters Identiteit & Authenticatie en Dienstverlening  voorbereidende 

Regieraden georganiseerd waarbij is gesproken over de rol en de agenda van deze Regieraden en 

wat dat betekent voor deelnemers en het opgaan van gremia in deze Regieraden.  

De deelnemers aan deze voorbereidende Regieraden hebben aangegeven graag een mandaat te 

krijgen van het Nationaal Beraad om te sturen en alleen daar waar men er niet uitkomt of zaken in 

samenhang met andere voorzieningen moeten worden gebracht, dit terug te leggen bij het 

Nationaal Beraad.  

In deze voorbereidende Regieraden is verder de sterke wens uitgesproken dat het in beginsel aan 

de Regieraden is om samen met de huidige voorzitters te bepalen welke overleggen opgaan in de 

nieuwe overlegstructuren en welke uitgefaseerd kunnen worden. Als dat bepaald is op het niveau 

van de Regieraden, kunnen de leden van de Regieraden ook met elkaar bepalen welke 

Afnemersraden noodzakelijk zijn per cluster van voorzieningen en/of één voorziening. Vervolgens is 

het aan de Afnemersraden om eventueel expertgroepen in te richten op operationeel niveau en/of 

thema’s. 

Voorstel 

• Zodra helder is welke organisatie deelneemt aan welke Regieraad en vanuit welke rol, zal 

dit aan het Nationaal Beraad worden voorgelegd ter vaststelling. Daarbij zal dan ook het 

mandaat worden vastgesteld van de Regieraden.  

• Vanuit de Regieraden zullen voorstellen worden gedaan aan het Nationaal Beraad ten 

aanzien van de invulling van de nieuwe structuur.  


