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1. Opening en Mededelingen 

2. Verslag 

Vaststellen van het verslag van 18 mei 2015. 

Bijlage: 

• 20150707.02.01 Conceptverslag Nationaal Beraad 18 mei 2015 

 

Voorgestelde wijziging van het verslag is binnengekomen (verzoek EZ): 

Agendapunt 5 Standaardisatie 

Op de vraag of de voorliggende resultaatafspraken voor adoptie van informatie-
veiligheidsstandaarden ook gelden voor bijvoorbeeld onderwijs- of zorg instellingen, geeft de 
Digicommissaris aan dat dit niet het geval is. Deze resultaatafspraken voor informatieveilig-
heidsstandaarden hebben betrekking op overheidsorganisaties. 

 

Besloten wordt: 
• om de voorgestelde opname van standaarden en overheidsbrede ‘pas-toe-of-leg-uit’ 

afspraak vast te stellen; ten aanzien van de voorgestelde resultaatsafspraken rond de 
adoptie van informatieveiligheidsstandaarden zullen overheidsorganisaties zelf het 
tempo en wijze van implementatie bepalen. 

• dat de leden van het Nationaal Beraad het gebruik van de standaarden actief stimule-
ren. Indien implementatie en adoptie onvoldoende snel gaat, de Digicommissaris de 
leden hierop zal aanspreken. 

 

3. Financiën: bestedingsplannen 

Vaststellen van de bestedingsplannen 2016 die zijn opgesteld per GDI cluster tbv het vrijge-

ven van het geld op de Aanvullende Post op basis van het advies van de regieraden.  

Bijlagen: 

• 20150707.03.01 Beslisnotitie vrijgave middelen Aanvullende Post GDI 2016 

Agenda 
 

Betreft 

Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid 

 

Vergaderdatum en -tijd 

7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. 

 

Locatie 

CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. 

 

 

 

 Contactpersoon 

 Hans van der Stelt 

hans.stelt@digicommissaris.nl 

Tel.nr. 06 21 80 22 58 

  

 Datum 

 24 juni 2015 

  

 Kenmerk 

 2015-0000356023 

  

 Bijlagen 

 2 

Heidekamp
Markering



 

 

Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid 07 juli 2015  2015-0000356023

de Digicommissaris   Pagina 2 van 2 

4. Governance: uitwerking rollen en rolverdeling 

In het Nationaal Beraad van 18 mei is een eerste verkennende bespreking van de invulling 

van de sturing op de GDI aan de orde geweest. Mede vanwege het feit dat BZK niet in die 

vergadering van het Nationaal Beraad vertegenwoordigd kon zijn, is de afspraak gemaakt dit 

gesprek over de governance  nog vóór het zomerreces te vervolgen. De leden van het Natio-

naal Beraad hebben  te kennen gegeven de discussie te willen aanvliegen vanuit de gewenste 

eindbeeld, de ‘stip op de horizon’. En mogelijke verbeteringen in de huidige governance van-

uit dat perspectief te willen vormgeven. In voorbereiding zijn gesprekken gevoerd met de 

individuele leden van het Nationaal Beraad over de mogelijke invulling van de toekomstige  

governance en de stappen die in het hier en nu moeten worden gezet. De resultaten van 

deze gesprekken en de mogelijke consequenties voor de volgende te nemen stappen worden 

teruggekoppeld en met elkaar besproken. 

5. Rondvraag 


