
De waterschapsjurist in het digitale tijdperk

Webinar BJ Netwerkdag



10.00 - 10.05: Welkom door Willem Wensink

10.05 - 10.25: Stand van zaken digitale wetgeving door Charlotte Dunnink

10.25 - 10.35: Spoedwet digitale besluitvorming door Herman Havekes

10.35 - 10.45: Koffiepauze

10.45 - 11.10: De jurist van de (digitaliserende) toekomst door Hugo Doornhof (AKD Advocaten)

11.10 - 11.30: Breakout sessie door Jeroen Smit (waterschap AGV)

Programma



• Wet open overheid
• Wet digitale overheid
• Wet elektronische publicaties
• Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
• Archiefwet 2021

• Handreiking digitale transformatie

Stand van zaken: digitale wetgeving 20 min



Wet open overheid
• Transparantie
• Informatiehuishouding
• Bijzonder wetgevingsproces
• ‘open by design’

• Inwerkingtreding: niet vóór 1 
januari 2022



Wet digitale overheid
• Dienstverlening
• Veilig en betrouwbaar inloggen
• Machtigen
• Betrouwbaarheidsniveaus

• Inwerkingtreding: wordt verwacht 
op 1 januari 2021



Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
• Dienstverlening
• Digitaal communiceren met de 

overheid
• Vervanging afd. 2.3 Awb
• Pilot & handreiking BZK

• Inwerkingtreding op 1 januari 
2021 (uitstel wordt verwacht)



Wet elektronische publicaties
• Dienstverlening
• Communicatie over (voorgenomen) 

overheidsbesluiten
• Vervanging van de Bekendmakingswet
• Implementatie ondersteuning: KOOP

• Inwerkingtreding op 1 juli 2021
• Bestaande beleidsregels + digitale 

terinzagelegging op 1 juli 2022



Archiefwet 2021
• Transparantie
• Informatiehuishouding moet zich 

in een goede, geordende en 
toegankelijke staat bevinden

• Modernisering Archiefwet 1995
• ‘Archiving by design’

• Inwerkingtreding wordt in 2021 
verwacht.



Handreiking digitale transformatie
• Introductie tot de digitale

transformatie en de organisatie
van de toekomst (H. 1)

• Wettelijk kader (H. 2 t/m H. 4)
• Overige afspraken (H. 5)

• Innovatieve technologiën en de 
jurist van de toekomst (H. 6)



Spoedwet digitale besluitvorming 10 min
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De jurist van de (digitaliserende) toekomst
Hugo Doornhof | 15 oktober 2020
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Gezag van de jurist
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Voorwaarden
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Notificaties
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Breakout sessies: jurist van de (digitaliserende) toekomst 20 min

• Toelichting indeling breakout sessie door de host
• Casus De Watervloot III
• Discussievragen:
1. Hebben we bij het innovatieproces alle aspecten die bij deze

innovatie komen kijken voldoende belicht? Zo nee, welke expertise
is onderbelicht gebleven en hoe zou je die expertise de volgende
keer bij een innovatief project kunnen betrekken.

2. Wat voor soort informatie zou het bootje verzameld kunnen
hebben?

3. Het gaat hier om belangrijke maatschappelijke issues waarvan het
goed zou zijn als Waternet bij kan dragen aan een oplossing. We
moeten daarom zoveel mogelijk data delen! Hoe zorg je er als jurist
voor dat de burgemeester van Amsterdam zoveel mogelijk gegevens
tot haar beschikking krijgt?

• Plenaire terugkoppeling


