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Gevraagd besluit 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd: 

 in te stemmen met de taakopdracht van de regieraden. En hiermee mandaat te verlenen aan 

de Regieraden om deze opdracht uit te voeren. 

 kennis te nemen van de voorgestelde deelnemerslijst van de regieraden op het niveau van 

organisaties. In het volgend Nationaal Beraad zal een lijst worden voorgelegd op 

deelnemersniveau om vast te stellen. 

 kennis te nemen van de was-wordt lijst van gremia en de voortgang daarop.  

 

Context 

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. Onderdeel van deze nieuwe 

governancestructuur is de instelling van de regieraden op de clusters: Identificatie & Authenticatie, 

Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit. 

 

Samenvatting 

De taakopdracht Regieraden betreft een beschrijving van de doelstelling en rol van de regieraden 

in de nieuwe governancestructuur. De regieraden vormen het strategisch niveau van de 

governance. Zij  sturen op de continuïteit, doorontwikkeling, innovatie en implementatie/gebruik 

per cluster. En bewaken de samenhang tussen clusters. Besluiten uit de regieraden worden ter 

kennisname aan het Nationaal Beraad voorgelegd. Ook kunnen de regieraden zaken, voorzien van 

een advies of analyse, ter besluitvorming voorleggen aan het Nationaal Beraad. Dit gebeurt in elk 

geval als een onderwerp de volle breedte van de GDI aangaat, als in de regieraad geen 

eensgezindheid kan worden bereikt op een bepaald onderwerp of als een onderwerp vraagt om 

agendering in de Ministeriële Commissie.  

In de regieraden zitten de deelnemers met een specifieke rol aan tafel. Deze rollen zijn: 

beleidsverantwoordelijke, opdrachtgever, beheerder, afnemers en gebruikers. Om te voorkomen 

dat iedereen aan tafel zit, zal meer met vertegenwoordigingsconstructies worden gewerkt. In 

voorliggend document wordt een overzicht gegeven van de deelnemers op het niveau van de 

organisatie ter informatie. In het volgend Nationaal Beraad zal een deelnemerslijst met namen 

worden voorgelegd om vast te stellen.  

Om het aantal overleggen terug te brengen door de inrichting van de nieuwe governancestructuur 

is een eerste overzicht gemaakt van gremia die op kunnen gaan in deze structuur. Er worden 

stappen gezet, maar niet alle gremia zullen in één keer kunnen opgaan. Met de voorzitters van de 

gremia die overgaan in de nieuwe governancestructuur worden transitieafspraken gemaakt.  
 
Governance 

De regieraden maken onderdeel uit van de nieuw in te richten governancestructuur.  

 

Financiering 

Er is één samenhangend financieel overzicht van de GDI. De regieraden hebben de 

verantwoordelijkheid hun deel van dit overzicht actueel te houden. Het financieel overzicht sluit 

aan bij de (departementale) begroting(en). Als er onoplosbare knelpunten ontstaan worden deze 

voorgelegd aan het Nationaal Beraad Digitale Overheid, ondersteund met mogelijke oplossingen.  
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Inhoud Digiprogramma 

De regieraden stellen een (meer)jarenplan (clusterplan) op (als één van de onderdelen van het 

Digiprogramma), met doelstellingen ten aanzien van innovatie en doorontwikkeling, beheer & 

exploitatie, aansluiting, implementatie en gebruik van de elementen in het cluster, toekomstige 

ontwikkeling en financiële consequenties.  

 

Afstemming 

In de voorbereidende Regieraden van Interconnectiviteit (13 januari 2015) en Gegevens (15 

januari 2014) is een concept taakopdracht besproken met de mogelijke deelnemers aan de 

regieraden. In de eerste Regieraden van Dienstverlening (13 januari 2015) en Identificatie & 

Authenticatie (15 januari 2014) is de concept taakopdracht besproken met de aanwezige (en soms 

voorlopige) deelnemers aan de regieraden.  

 

Adviseur 

Dorien van den Berg, senior adviseur 

 

 


