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Aanleiding 

Op de agenda staat de conceptkamerbrief van BZK en EZ over de uitgangspunten voor de wet GDI. 

De eerdere conceptversie voor de kamerbrief is (ter consultatie) verspreid naar de leden van de 

regieraden en op deze versie zijn veel reacties binnengekomen. Het verwerken van deze reacties is 

momenteel nog onderwerp van interne sondering van de verantwoordelijke departementen voor 

het wetstraject GDI, zijnde BZK en EZ. Deze brief zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. 

 

De Digicommissaris heeft kennis genomen van de verschillende reacties op de eerdere versie. Alle 

meningen gezien hebbend, wil de Digicommissaris de volgende redeneerlijn vast aan u voorleggen 

als uitgangspunt voor bespreking in de MCDO van 13 oktober. 

Standpunt en redeneerlijn  

- In het regeerakkoord staat dat burgers en bedrijven in 2017 de overheidsdiensten digitaal 

moeten kunnen afnemen. Het kabinet staat hierin expliciet het recht van burgers en bedrijven 

op digitale overheidsdiensten voor. 

- Als vervolgens niet vastgelegd wordt, hoe die digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven 

eenduidig en veilig vorm te geven, ontstaat een voor burgers, bedrijven en instellingen 

ondoorzichtige en onduidelijke waaier aan ‘digitale overheden’.  

- De inrichting van de dienstverlening van de overheid verschilt dan in bijvoorbeeld:  

o hoe informatie wordt uitgewisseld tussen overheid en burgers, bedrijven en 

instellingen;  

o hoe officiële stukken worden gecommuniceerd;  

o wat er van burgers en bedrijven wordt gevraagd (voorinvulling of niet, de wijze waarop 

gereageerd kan worden); 

o welke technologie en standaarden worden gebruikt én 

o waarop de overheid kan worden aangesproken.  

- Een verplichting tot digitaal communiceren, informatieverstrekking en informatie-uitwisseling 

van de overheid aan burgers, bedrijven en instellingen vereist dan ook voorschriften over hoe 

die digitale interactie en uitwisseling eenduidig gerealiseerd wordt.  

- Het ‘hoe’ wordt dan ingevuld met generieke functionaliteiten en standaarden in overheidsbrede 

voorzieningen (GDI). Deze zijn immers juist ontwikkeld voor de ondersteuning van de 

overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven.  

- De Digicommissaris wil bereiken, dat met breed gebruik van een generieke infrastructuur, 

gemakkelijke, duidelijke, veilige, betrouwbare en vooral (zo veel als mogelijk) uniforme 

overheidsdienstverlening plaatsvindt. En wil dit ook laten uitdragen naar de Tweede Kamer. 

 

Techniekneutrale invulling van de wetgeving GDI is daarbij een absolute voorwaarde gericht op de 

benodigde, noodzakelijke en generieke functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen. Met 

uitdrukkelijk oog voor nieuwe technologische ontwikkelingen, die aanpassing van de GDI en 

mogelijk nieuwe functionaliteit en/of voorzieningen vragen. 

De wet GDI schrijft daarom geen technische voorzieningen voor, maar vormt een kader dat aan 

minister(s) de bevoegdheid geeft om voorzieningen voor te schrijven in lagere regelgeving. 

Daarnaast wordt in de wet de basis gelegd voor bepaalde voorzieningen in het kader van gebruik 

van persoonsgegevens. 

Ter bespreking:  

• redeneerlijn wetgeving GDI 
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Uitzonderingen kunnen (tijdelijk) opgenomen worden in lagere regelgeving. Het vormgeven van 

een proces om de gevraagde uitzonderingen te monitoren en te bespreken binnen de sturing van 

de Digicommissaris (Regieraden en Nationaal Beraad) is nodig om de belemmeringen in dit proces 

tot aansluiting op generieke functionaliteiten en standaarden te bespreken en oplossingen te 

vinden. 
 

 

Onderschrijven de leden van het Nationaal Beraad de geschetste redeneerlijn? 

 


