
Agenda 
 

Vergadering van de subcommissie ter 
voorbereiding van het debat over 'de rol van de 
overheid bij digitale dataverwerking en  
-uitwisseling' 
 
1 februari 2011 om 12.15 uur (met broodjes) 
 

 

 

 

 aan de Leden Duthler, Franken, Slagter, Strik en Tan 

 iaa Van Dooren, De Man 

 

 

 

 datum 28 januari 2011 

 ons kenmerk 41720/KvD/HdM 

 

 

Agenda 

 

1. 'De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling' 

Expertmeeting en informatievoorziening ter voorbereiding op het debat (zie toelichting) 

Bespreking 

 

2. Rondvraag 

 

De griffier van de subcommissie, 

Kim van Dooren 
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Toelichting agendapunt 1 

 

Beslispunten: (zie ook volgende pagina) 

 

a) Kan de subcommissie instemmen met onderstaande voorstellen wat betreft de 

tijdsindeling en de opzet van de bijeenkomst? 

 

Expertmeeting op 21 februari 2011 van 16.00 tot 20.00 uur   

  

Tijdsindeling: Opzet: 

16.00 - 18.00 uur welkom; inleiding door  de vijf deskundigen 

(ieder 10 minuten) --> zie tabel onder;  

gevolgd door een eerste vragen- en 

discussieronde (ook 10 minuten per 

organisatie)  

18.00 - 18.30 uur pauze voor soep en broodjes  

18.30 - 20.00 uur tijd voor verdiepende vragen/discussie per 

thema1: doelbinding, de kwaliteit van ICT-

ontwerpen/ databestanden bij de overheid, 

bescherming van persoonsgegevens en 

rechtsbescherming (niet-limitatief). 

 

Organisaties -genodigden:  Inleiding over: 

WRR - Corien Prins Project 'Beleid, informatie en technologie' : 

de rol en verantwoordelijkheid van de 

overheid bij de inzet van ICT. 

Rathenau - Geert Munnichs en Jan Staman Publicatie 'Databases. Over ICT-beloftes, 

informatiehonger en digitale autonomie' : de 

kansen en de grenzen van het gebruik van 

datases. 

Cbp - Kohnstamm Nationale ontwikkelingen wat betreft het 

gebruik van persoonsgegevens en de privacy 

van burgers. 

EDPS - Peter Hustinx Europese politieke ontwikkelingen/ 

rechtspraak op het gebied van privacy en 

het gebruik van persoonsgegevens. 

Algemene Rekenkamer - Stuiveling (nog te 

bevestigen) 

Onderzoek naar 'besparingsmogelijkheden 

van de afbouw van gesloten standaarden en 

de introductie van open source software bij 

de overheid' en de financiële aspecten van 

digitale dataverwerking en -uitwisseling door 

de overheid. 

                                                
1 Inleiders zijn geïnformeerd over accenten die de subcommissie wil leggen, zoals doelbinding, de 
kwaliteit van ICT-ontwerpen/ databestanden bij de overheid, bescherming van persoonsgegevens en 
rechtsbescherming. 
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b) Kan de subcommissie instemmen met onderstaand voorstel over het publiek tijdens de 

expertbijeenkomst? 

 

Via de e-mail heeft mevrouw Slagter het voorstel gedaan om via de website de aandacht op 

de bijeenkomst te vestigen en dan op de mogelijkheid te wijzen dat er gerichte, beknopte 

vragen voor een bepaalde datum kunnen worden gemaild die mogelijk tijdens de 

bijeenkomst aan de orde kunnen komen. Ook is er voorgesteld te vermelden op de website 

dat de bijeenkomst openbaar zal zijn en dus toegankelijk voor publiek, op de tribune, 

alsmede te volgen via internet.  

 

c) Tot welke datum kunnen vragen worden ingezonden? 

 

Voorzitterschap van de bijeenkomst met deskundigen 

Via de e-mail is de vraag voorgelegd of er behoefte bestond aan een externe dan wel interne 

voorzitter van de bijeenkomst. De meeste subcommissieleden hebben zich uitgesproken  

voor voorzitterschap door de heer Van de Beeten. De staf heeft aan hem dit verzoek 

gecommuniceerd en de heer Van de Beeten heeft daarmee ingestemd.  

 


