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Andre Elings

Van: Rouwenhorst, Bianca [Bianca.Rouwenhorst@NCdigitaleoverheid.nl]
Verzonden: maandag 22 september 2014 17:47
Aan: Andre Elings
Onderwerp: RE: Reminder / FW: Verzoek tot onderzoek vertrouwelijke DigiD gegevens Nederlandse 

Burger

Geachte heer Elings, 
 
Wij hebben uw mail met uw verzoek ontvangen. 
 
De Nationaal Commissaris Digitale Overheid (Digicommissaris) heeft de opdracht beleidsontwikkeling en 
vernieuwing aan te jagen, daarmee de tot standkoming van (voorzieningen voor) de Digitale Overheid te 
bevorderen, het beheer van essentiële voorzieningen te borgen en het gebruik van die voorzieningen te stimuleren. 
De Digicommissaris stuurt op het realiseren en op een effectief gebruik (baten) van de generieke digitale 
infrastructuur (GDI). De Nationaal Commissaris stelt de GDI samen uit bestaande en in ontwikkeling zijnde 
voorzieningen, standaarden, basisregistraties en producten die essentieel zijn voor zowel het functioneren van de 
overheid als voor haar (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven. 
 
De Digicommissaris gaat deze opdracht uitvoeren, door de verschillende partijen bij elkaar te brengen en samen met 
elkaar vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid afspraken te laten maken en de sturing te organiseren.  
 
Vanuit dit standpunt zal de Digicommissaris zelf dus geen uitvoerende of beleidsmatige partij zijn en zal dus niet aan 
uw verzoek voldoen.  
 
De Digicommissaris zal bij  het Ministerie van Binnenlandse Zaken melding maken van uw verzoek en vragen of deze 
vanuit hun verantwoordelijkheid verder willen oppakken. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
============================================= 
Bianca Rouwenhorst 
plv. Kwartiermaker Nationale Commissaris Digitale Overheid 
06-53172141 
 
-----Original Message----- 
From: Andre Elings [andre@digi-d.nl] 
Sent: Friday, September 19, 2014 03:36 PM W. Europe Standard Time 
To: Info NC Digitale Overheid 
Cc: Eenhoorn, Bas 
Subject: Reminder / FW: Verzoek tot onderzoek vertrouwelijke DigiD gegevens Nederlandse Burger 
 

Geachte Heer Eenhoorn, 
 
Enkele weken geleden hebben wij een mail naar u verzonden met het verzoek tot een onderzoek naar de veiligheid 
van de DigiD privacygegevens van de Nederlandse Burger. 
Tot op heden hebben wij niets van u vernomen, kunt u aangeven of onderstaande mail bij u terecht is gekomen? 
  
Alvast bedankt voor uw reactie. 
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Met vriendelijke groeten, 
 
André Elings 
M   +31 6 547 811 27 
E    andre@digi-d.nl 
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Algemene voorwaarden Digi-D v.o.f. 

DISCLAIMER 
Dit e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd voor de persoon of instantie 
aan wie het e-mailbericht is gericht. Indien U niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij U de afzender te informeren en het e-
mailbericht te verwijderen. Het is verboden om dit e-mailbericht of de inhoud te gebruiken, publiceren of te distribueren. Op alle 
transacties en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. De 
voorwaarden zijn in te zien op de website en worden op verzoek toegezonden. 

This e-mail message including attachments, if any, may contain confidential material and is intended only for the person or entity to 
which it is addressed. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and then delete this e-mail. Any 
unauthorized use, disclosure or distribution of this e-mail is prohibited. The partnership's general conditions, which contain a limitation of 
liability, are applicable to all transactions and services. The conditions can be viewed on the website and will be provided upon request. 
  
Van: Andre Elings 
Verzonden: woensdag 3 september 2014 17:24 
Aan: 'bas.eenhoorn@ncdigitaleoverheid.nl' 
CC: 'baseenhoorn@ncdigitaleoverheid.nl'; 'jacqueline.rutjens@minbzk.nl'; 'gert-jan.buitendijk@minbzk.nl' 
Onderwerp: Verzoek tot onderzoek vertrouwelijke DigiD gegevens Nederlandse Burger 
Urgentie: Hoog 
  
Geachte heer Eenhoorn, 
  
Bijgaand treft u onze brief aan met daarin het verzoek tot een onderzoek naar de veiligheid van de DigiD 
privacygegevens van de Nederlandse Burger. 
 
Alvast bedankt voor uw aandacht. 
  
CC          Mevr. J. Rutjens (Afdelingshoofd DigiD) 
                Dhr. G.J. Buitendijk (Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties) 



3

Met vriendelijke groet, 
 
André Elings 
M   +31 6 547 811 27 
E    andre@digi-d.nl 
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Algemene voorwaarden Digi-D v.o.f. 

DISCLAIMER 
Dit e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd voor de persoon of instantie 
aan wie het e-mailbericht is gericht. Indien U niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij U de afzender te informeren en het e-
mailbericht te verwijderen. Het is verboden om dit e-mailbericht of de inhoud te gebruiken, publiceren of te distribueren. Op alle 
transacties en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. De 
voorwaarden zijn in te zien op de website en worden op verzoek toegezonden. 

This e-mail message including attachments, if any, may contain confidential material and is intended only for the person or entity to 
which it is addressed. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and then delete this e-mail. Any 
unauthorized use, disclosure or distribution of this e-mail is prohibited. The partnership's general conditions, which contain a limitation of 
liability, are applicable to all transactions and services. The conditions can be viewed on the website and will be provided upon request. 
  
 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. . 


