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Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Op 12 april organiseert het CBS een seminar over de elektronische
overheid ter gelegenheid van het vertrek van prof. dr. ir. Wouter J.
Keller als lid van de Raad van Bestuur van het CBS.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) hebben een steeds
grotere invloed op het doen en laten van de overheid. Het kabinet heeft
een actieprogramma elektronische overheid ontwikkeld en in uitvoering
genomen om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de
mogelijkheden van ICT.

Het gaat daarbij onder meer om de informatieverstrekking aan burgers
en bedrijven via het Internet, het vergroten van de interne efficiency
binnen de overheid door het delen van kennis, gegevens en ervaringen
met ICT-hulpmiddelen, en de aanlevering van gegevens door burgers
en bedrijven aan de overheid. Op al deze gebieden heeft het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) de nodige ervaring. Het vertrek van de
drijvende ICT-kracht bij het CBS, prof. dr. ir. Wouter J. Keller, is voor
het CBS aanleiding om de elektronische overheid en in het bijzonder
het traject van gegevensstromen van het bedrijfsleven naar de
overheid, de administratieve lasten, centraal te stellen op deze
bijeenkomst.

Tijdens het seminar zullen spreken:

• drs. J.W. Holtslag, secretaris-generaal van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de minister
voor Grote Steden- en Integratiebeleid, over het actieprogramma
elektronische overheid

• mevrouw A. Steward, directeur e-government in het Verenigd
Koninkrijk over de internationale context en specifieke ervaringen in
het Verenigd Koninkrijk

• prof. dr. ir. W.J. Keller, directeur M&I/Argitek en hoogleraar
Informatica Vrije Universiteit van Amsterdam, over de digitale
overheid

• mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, minister van Economische Zaken,
over ICT en administratieve lasten

Wilt u meer informatie over dit seminar dan kunt u contact opnemen
met drs. J.R. Nobel, tel. (070) 337 49 47.


