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Gevraagd besluit 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd in te stemmen met: 

• doorgeleiding van de nota verdieping financiële/operationele sturing naar de 

Ministeriële Commissie Digitale Overheid van 21 april 2015; 

• de uitgangspunten voor het bepalen van de rollen per voorziening; 

• het geven van de opdracht aan BZK en EZ, als verantwoordelijke departementen voor 

het beleid ten aanzien van de digitale overheid, per voorziening de rollen in te vullen. 

Deze opdracht dient opgepakt te worden samen met de overheidsorganisaties die 

voor hun beleidsuitvoering afhankelijk zijn van de GDI, en zal worden ondersteund 

door de Digicommissaris. Dit gebeurt in lijn met de uitgangspunten en wordt 

geagendeerd in het Nationaal Beraad van 18 mei 2015.  

• het instemmen met het, onder regie van de Digicommissaris, verder uitwerken van 

de beschrijving van de rollen voor het Nationaal Beraad van 18 mei 2015. En dit in de 

zomer aan te vullen met een overzicht van de relatie tussen de rollen en de 

overlegvormen binnen de governance.  

Context  

In de ministerraad van 6 maart 2015 zijn het Digiprogramma en het voorstel voor de 

aanvullende structurele financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur geaccordeerd. 

De ministerraad heeft tevens besloten dat een voorstel wordt uitgewerkt voor de (financiële) 

sturing op de voorzieningen van de GDI. Dit zal worden besproken in een ministerraad, 

voorgaand aan de besluitvorming over de Voorjaarsnota. In overleg met AZ en Fin is bepaald 

dat dit in de ministerraad van 24 april zal plaatsvinden. Om die reden wordt op 21 april een 

extra Ministeriële Commissie Digitale Overheid gepland.  

Voorliggende nota “Verdieping financiële/operationele sturing” zal, na goedkeuring door het 

Nationaal Beraad, aan de Ministeriële Commissie worden voorgelegd.  

In het Nationaal Beraad van 10 februari 2015 is verzocht om een overzicht van de rollen per 

voorziening en een nadere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de rollen 

binnen de governance van de GDI. Voorliggende nota “Vaststellen uitgangspunten rollen” en 
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de daarbij behorende bijlagen “Overzicht rollen per voorziening” en “Conceptuitwerking 

beschrijving rollen”, wordt aan het Nationaal Beraad voorgelegd als nadere uitwerking en 

duiding hiervan. 

Daarnaast ontbreekt op dit moment nog een helder overzicht van de relatie tussen de 

verschillende rollen en de overlegvormen (zoals de regieraden en afstemming die de 

opdrachtgever organiseert ten aanzien van de operationele sturing op een voorziening). 

Hiertoe zal de Digicommissaris samen met betrokken partijen een nadere uitwerking 

opstellen en agenderen in het Nationaal Beraad van 18 mei 2015.   

Samenvatting 

In het Digiprogramma zijn inhoud, sturing en financiën met elkaar verbonden. Het 

Digiprogramma, dat is vastgesteld in het Nationaal Beraad en de ministerraad, is 

kaderstellend.  

Per voorziening wordt door het Nationaal Beraad een verantwoordelijke overheidspartij 

aangewezen. De opdrachtgever is de overheidsorganisatie die onder meer stuurt op de 

ontwikkeling/realisatie en de inrichting en uitvoering van het beheer van een generieke 

voorziening. De opdrachtgever vervult deze rol in samenwerking met andere belanghebbende 

partijen. De opdrachtgever stelt voor de voorziening een bestedingsplan op. Dit plan wordt 

voorzien van een advies van de regieraad en een toets van de betreffende financiële 

verantwoordelijke van de overheidsorganisaties die betrokken is/zijn bij de betreffende 

voorziening. De bestedingsplannen worden in samenhang voorgelegd aan het Nationaal 

Beraad. Na goedkeuring door het Nationaal Beraad worden de financiële middelen toegekend 

aan de opdrachtgever van deze voorziening. Het beschikbaar komen van de benodigde 

middelen 2015 en 2016 gebeurt per Julibrief na vaststelling van de bestedingsplannen per 

voorziening in het Nationaal Beraad van 18 mei 2015. Middelen vanaf 2017 en verder worden 

gealloceerd conform de reguliere begrotingscyclus.  

Governance 

Voorliggende nota’s geven een nadere uitwerking van de (financiële) sturing binnen de 

governancestructuur die in het Nationaal Beraad van 30 september 2014 is vastgesteld.  

Financiering  

Voorliggende nota’s beschrijven de sturing en het proces van toekenning van de financiële 

middelen. 

Inhoud Digiprogramma  

Het Digiprogramma is kaderstellend voor voorliggende nota’s. 

Afstemming  

De nadere invulling van de (financiële) sturing is voorbesproken met verschillende 

overheidsorganisaties. Onder meer: EZ, BZK, Fin/IRF, Belastingdienst, SZW. 

Adviseur  

Bianca Rouwenhorst, plv. Directeur Bureau Digicommissaris 

Dorien van den Berg, Senior Adviseur Bureau Digicommissaris 


