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Vitale Digitale Overheid 

Aanleiding/probleemstelling 

- De Regieraad Interconnectiviteit van 11 april jl. heeft BZK de opdracht 

gegeven om in het komende Nationaal Beraad een voorstel te formuleren 

ten aanzien van de aanwijzing van aanbieders, processen en systemen die 

deel uitmaken van de vitale processen van de digitale overheid.  

Inhoudelijk was de opdracht:  “Het minimumniveau is dat we helder 

moeten maken wie er bijdragen aan de vitale digitale overheid en om 

welke concrete voorzieningen het dan gaat. Voor die onderdelen moet 

vervolgens bestuurlijke verantwoordelijkheid worden genomen”. 

Advies/actie 

1. Kennis nemen van onderstaande voorstel rond de nadere invulling van de 

Vitale Digitale Overheid; 

2. Akkoord op dit voorstel; 

3. Indien niet akkoord wordt verzocht uit het Nationaal Beraad een 

werkgroep samen te stellen om de knelpunten in het proces van aanwijzing 

aan te pakken en op te lossen. 

Betrokken BZK onderdelen 

- BZK, Directie Informatiesamenleving en Overheid 

- Alle departementen die samenwerken middels de GDI 

Toelichting 

BZK is al enige jaren bezig met de uitwerking van de Herijking Vitale 

Infrastructuur 2015. In deze herijking is het proces “beschikbaarheid van 

betrouwbare basisinformatie over personen en organisaties, informatie-

uitwisseling van basisinformatie en beschikbaarheid van datasystemen waarvan 

meerdere overheidsorganisaties voor hun functioneren afhankelijk zijn” vitaal 

verklaard (de Vitale Digitale Overheid). De minister van BZK moet voor dit vitale 

proces een aanwijzing doen van aanbieders, processen en systemen waarvan dit 
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proces afhankelijk is, en deze aanwijzing in het Nationaal Beraad laten 

bekrachtigen.  

In de regieraad Interconnectiviteit van 11 april j.l. is een voortgangsbericht van 

BZK hierover behandeld. Zoals in de notulen te lezen was de Regieraad niet 

tevreden met de voortgang. BZK is daarom gevraagd in het huidige Nationaal 

Beraad een voorstel te formuleren ten aanzien van de aanwijzing van aanbieders, 

processen en systemen die deel uitmaken van de vitale processen van de digitale 

overheid.  

Inhoudelijk was de opdracht:  “Het minimumniveau is dat we helder moeten 

maken wie er bijdragen aan de vitale digitale overheid en om welke concrete 

voorzieningen het dan gaat. Voor die onderdelen moet vervolgens bestuurlijke 

verantwoordelijkheid worden genomen” 

Om aan deze opdracht gehoor te geven, heeft BZK een voorstel geformuleerd. Dit 

voorstel houdt in dat de volgende aanbieders, processen en systemen op te 

worden opgenomen op de lijst van vitale aanbieders:  

• De Basisregistratie Personen, de beheervoorziening BSN en het Handelsregister, 
de basisregistraties BLAU en BRI; 

• De Dienst Logius en de stichting RINIS; 

• De Overheids Data Centers. 

Hierbij is zo dicht mogelijk gebleven bij de oorspronkelijke tekst van de 

vitaalstelling. Het Nationaal Beraad wordt verzocht hiermee in te stemmen.  

Indien het Nationaal Beraad niet kan instemmen met dit voorstel, wordt verzocht 

uit het Nationaal Beraad een werkgroep samen te stellen die de knelpunten in het 

proces van aanwijzing aan kan pakken en op kan lossen. 

Het grootste knelpunt is de onduidelijkheid van de gevolgen van aanwijzing.  

Om diverse (in de nota beschreven) redenen kan dit proces niet verder vertragen. 

Alle partijen zijn het hierover eens. 


