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1. Opening en Mededelingen 
- Terugblik op “Maak het bruikbaar festival” van 5 en 6 september jl. waarbij in 

het bijzonder wordt stilgestaan bij de winnende pitch ‘Duidelijke communicatie 
voor iedereen!’ van de gemeente Rotterdam.  

2. Verslag 
Vaststellen van het verslag van 9 mei 2017 
Bijlage: 20170926.02.01 Conceptverslag Nationaal Beraad 9 mei 2017 

3. Stand van zaken 
- Stand van zaken stuurgroep berichtenvoorziening inclusief interactiestrategie  

 
- Wet GDI 

 
- eID 

Simone Roos geeft vanuit haar rol van voorzitter DG-stuurgroep en linking pin 
naar het Nationaal Beraad een toelichting. 
 

- Machtigingsvoorziening 
Ter bespreking ligt de startnotitie Aanpak Machtigen voor die is opgesteld door 
de stuurgroep vernieuwing berichtenvoorziening. Deze notitie is ook geagen-
deerd in de regieraad Identificatie & Authenticatie van september. De stuurgroep 
werkt conform de startnotitie Aanpak Machtigen, gefinancierd vanuit de Aanvul-
lende Post en in afstemming met het Nationaal Beraad, aan twee parallelle spo-
ren: realiseren publieke machtigingsvoorziening en het ontwerp van een breder 
stelsel van machtigingsvoorzieningen. Momenteel wordt het plan van aanpak 
opgesteld dat tijdens de volgende stuurgroep van 4 oktober zal worden bespro-
ken. Simone Roos licht de actualiteit toe en neemt u mee in de vervolgstappen. 

Bijlage: 20170926.03.01 Startnotitie Aanpak Machtigen 

Agenda 

 

Betreft 
Nationaal Beraad Digitale Overheid 
 
Vergaderdatum en -tijd 
26 september 2017, 15.00-17.00 uur 
 
Locatie 
 IPO, Herengracht 23, Den Haag. Carbonarazaal. 
 

 Contactpersoon 
 Hans van der Stelt 

Hans.stelt@digicommissaris.nl 
 

  
 Datum 
 13 september 2017 
  
 Kenmerk 
 2017-0000199759 
  
 Bijlagen 
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4. Nieuws uit de regieraden
Hans van der Stelt koppelt terug uit de regieraden van begin september.

5. Implementatie duurzame financieringsafspraken
Besluitvorming ten aanzien van de te hanteren tariefstructuur ten behoeve van de 
implementatie van duurzame financieringsafspraken. Onderliggend aan het voorstel 
is een rapport van Deloitte dat als achtergrondstuk digitaal beschikbaar is.

Bijlage: 20170926.05.01 Nota voorstel tariefstructuur (nazending) 

6. Contouren Digiprogramma 2018
U wordt gevraagd kennis te nemen van het proces van totstandkoming Digiprogram-
ma 2018, te reageren op bestedingsplannen en door regieraad hierover gemaakte
opmerkingen, de clusterplannen te accorderen en suggesties aan te leveren voor de
opzet/inhoudsopgave van het Digiprogramma 2018. In het Nationaal Beraad van 21
november wordt het volledige Digiprogramma 2018 aan u aangeboden.

Bijlagen: 
20170926.06.01 Oplegnotitie contouren Digiprogramma 2018: bestedingsplannen, 
clusterplannen, globale inhoudsopgave 

Bestedingsplannen (digitaal niet meer beschikbaar)

Clusterplannen 
20170926.06.02 Concept clusterplan Identificatie & Authenticatie 
20170926.06.03 Concept clusterplan Dienstverlening 
20170926.06.04 Concept clusterplan Interconnectiviteit 
20170926.06.05 Concept clusterplan Gegevens 

Inhoudsopgave Digiprogramma 2018 
20170926.06.06 Globale inhoudsopgave Digiprogramma 2018 

7. Follow-up Maak Waar, organisatie en herijking governance
Mondelinge toelichting door de voorzitter op de follow-up van het rapport “Maak
Waar!” en de daaruit voortvloeiende actielijnen.

8. Standaardisatie
Ter kennisname wordt u de halfjaarlijkse meting Informatieveiligheidsstandaarden
van het Forum Standaardisatie aangeboden.

Bijlagen: 
20170926.08.01 Oplegnotitie bij halfjaarlijkse meting 
20170926.08.02 Halfjaarlijkse meting Informatieveiligheidsstandaarden Forum Stan-
daardisatie 

9. Rondvraag

 de Digicommissaris  


