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Aanleiding 

De definitie van de GDI is essentieel voor de vaststelling van de elementen die overheidsbreed 

noodzakelijk en generiek zijn voor een goed functionerende digitale overheid. Deze invulling geeft 

de scope aan van het werkveld van de Digicommissaris (in relatie tot de beleidsdoelstellingen van 

de overheid richting een digitale overheid) en is de basis voor het op te stellen 

financieringsarrangement. 

Scope GDI 

De scope van de GDI is in een interbestuurlijke setting vastgesteld (met o.a. het rapport Kuipers), 

waarbij er zeker nog enkele vraagpunten zijn en discussie mogelijk is. Vanuit het oogpunt van de 

Digicommissaris zijn deze  discussiepunten  (cursief in bijgaand document)  niet belemmerend voor 

de invulling van de opdracht van de Digicommissaris maar moeten deze wel met de betrokken 

partijen besproken worden.  

De Digicommissaris stelt dan ook de volgende procesaanpak voor om een snelle start te kunnen 

maken én daarbij vooral niet uit het oog te verliezen dat de invulling van de GDI dynamisch is. 

Voorstel Proces 

 Tot de eerste herziening van de GDI kan bijgaande definitie worden gehanteerd. Deze definitie 

biedt ook de basis voor de af te spreken financiële invulling. 

 De invulling van de definitie van de GDI is echter dynamisch, enerzijds omdat de digitale 

wereld continu verandert, maar ook inzichten veranderen.  

Ieder jaar wordt de definitie van de GDI opnieuw gezamenlijk vastgesteld door het Nationaal 

Beraad;  

 er kunnen daarbij nieuwe elementen aan de GDI worden toegevoegd en/of  
 bestaande elementen uit de GDI weggehaald. 

  
 Voor de jaarlijkse herijking van de GDI worden criteria, samen met de leden van het Nationaal 

Beraad opgesteld door het Bureau Digitale Overheid voor het al dan niet toevoegen of 

weghalen van een GDI-element. Deze criteria worden vastgesteld door het Nationaal Beraad. 

 Dit proces zal worden opgenomen in het te vormen Digiprogramma en gekoppeld aan de 

reguliere begrotingscyclus. Dat betekent dat in juni 2015 de definitie moet zijn bijgesteld voor 

de begroting van 2016.   

Vervolg 

 Vaststellen van criteria in het Nationaal Beraad 

 Vaststellen eerste herijking door Nationaal Beraad vindt plaats mei/juni 2015 

Gevraagd besluit van Nationaal Beraad 

 Akkoord te gaan met de huidige definitie van de GDI (bijlage 4) 

 Akkoord te gaan met het te volgen proces voor vaststelling van de criteria en herijking van de 

GDI 


