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1. Opening en Mededelingen 

- eID (BZK) 

- Wet GDI (BZK) 

- Terugkoppeling 18 april 2017 

 

2. Verslag 

Vaststellen van het verslag van 2 februari 2017 

Bijlage: 

 20170509.02.01 Conceptverslag Nationaal Beraad 2 februari 2017 

3. Nieuws uit de regieraden 

Hans van der Stelt koppelt terug uit de regieraden onder andere over de machtigingen-

voorziening, Digitaal 2017 en de overheidsbrede interactiestrategie. 

 

4. Financiën 

Besluitvorming op een aantal onderdelen van het reguliere financiële jaarproces van de 

GDI: afwikkelen van financiën 2016, bestemming van beschikbare middelen 2017 en 

vrijgave middelen 2018. Daarnaast wordt een notitie besproken, waarin de sporen wor-

den geschetst waarlangs de implementatie van de financieringsafspraken vorm zal krij-

gen.  

Bijlagen: 

 20170509.03.01 Financiële cyclus GDI 

 20170509.03.01 Implementatie Duurzame Financieringsafspraken 

 

Agenda 
 

Betreft 

Nationaal Beraad Digitale Overheid 

 

Vergaderdatum en -tijd 

9 mei 2017, 15.00-17.00 uur. 

 

Locatie 

IPO, Herengracht 23, Den Haag. Carbonarazaal. 

 

 

 

 Contactpersoon 

 Hans van der Stelt 

Hans.stelt@digicommissaris.nl 

 

  

 Datum 

 19 april 2017 

  

 Kenmerk 

 2017-0000199759 

  

 Bijlagen 

 7 
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5. Monitor 
Vaststellen van de monitor GDI. Er is een monitor GDI opgesteld met peildatum 31 de-
cember 2016. Deze geeft een ‘feitelijke weergave’ van het gebruik en de aansluitingen 

per voorziening ten opzichte van voorgaande jaren en dient als sturingsinstrument op de 
voortgang van de GDI. 
Bijlage: 

 20170509.05.01 Oplegnotitie en Monitor GDI  
 

6. Vitale infrastructuur 

Vaststellen van de vitale onderdelen van de GDI. 

Bijlagen: 

 (Nazending) 20170509.06.01 Vitale digitale overheid 

 

7. Standaardisatie 

Toevoegen van standaarden op de pas-toe-of-leg-uitlijst. Kennis nemen van de halfjaar-
lijkse meting informatieveiligheidsstandaarden.  

Bijlagen: 

 20170509.07.01 Pas-toe-of-leg-uitlijst  

 20170509.07.02 Meting informatieveiligheidsstandaarden 

 

8. Op weg naar een Innovatieagenda 

Ten behoeve van discussie over de verdere doorontwikkeling van de GDI-voorzieningen 

zoals de berichtenvoorziening, zullen enkele opvallende onderzoeksresultaten worden 

gepresenteerd door onderzoekers van Center for eGovernment Studies (UTwente). De 

uitkomst van discussie hierover zal worden meegenomen in de op te stellen innovatie-

agenda. 

 

9. Rondvraag 


