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1. Opening 

2. Kennismaking met staatssecretaris Raymond Knops 
Portefeuille1: 

- Koninkrijksrelaties 

- Informatiesamenleving & overheid (incl. bureau digitale overheid/BIT) en Logius  

- Identiteit (oa paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Iden-

titeitsgegevens (RviG)  

- Rijksvastgoedbedrijf en SSO’s (VBR)  

- Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen)  

- Beperking regeldruk in burgers  

- Grensoverschrijdende samenwerking  

- Adeldom  

3. Mededelingen 
- Proces wet GDI 

4. Verslag 
Vaststellen van het verslag van 26 september 2017 en 5 oktober 2017. 

Bijlagen:  

20171121.04.01 Conceptverslag Nationaal Beraad 26 september 2017 

20171121.04.02 Conceptverslag Nationaal Beraad 5 oktober 2017 
  

                                                            

1 http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/ons/__2017_okt/PortefeuilleverdelingkabinetRutteIII_bwk_25-10-17.pdf 

Agenda 
 

Betreft 
Nationaal Beraad Digitale Overheid 
 
Vergaderdatum en -tijd 
21 november 2017, 15.00-17.00 uur 
 
Locatie 
 Interprovinciaal Overleg, Herengracht 23 Den Haag. 
Carbonarazaal 
  

 Contactpersoon 

 Hans van der Stelt 

Hans.stelt@digicommissaris.nl 

 

  

 Datum 

 9 november 2017 

  

 Kenmerk 

 2017-0000199759 

  

 Bijlagen 

  

mailto:info@digicommissaris.nl
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5. Stand van zaken financien GDI

a. Mondelinge toelichting op de status en voortgang van de implementatie duurzame financie-

ringsafspraken naar aanleiding van besluitvorming in het Nationaal Beraad van 5 oktober

2017.

b. Vaststellen vrije ruimte 2018 op de Aanvullende Post GDI

Bijlage:

20171121.05.01 Beschikbare ruimte Aanvullende Post GDI 2018

6. Digiprogramma 2018 V0.8 incl. bestedingsplannen

Ter bespreking:

Voor ligt (de 0.8 versie van) het digiprogramma. Er wordt voorzien in een extra Nationaal Be-

raad waarin de finale versie ter besluitvorming wordt voorgelegd.

a. Het Nationaal Beraad wordt gevraagd in te stemmen met de Bestedingsplannen (de totalen

zijn opgenomen in het Digiprogramma, bestedingsplannen via de volgende link PM)

b. Het Nationaal Beraad wordt gevraagd om, met eventuele opmerkingen en aanvullingen, in

te stemmen met de hoofdlijnen van de voorliggende tekst van het Digiprogramma (inclu-

sief clusterplannen).

NB: Aan de finale versie van het Digiprogramma wordt, zo mogelijk vóór het einde van 2018, 

nog toegevoegd: de governance GDI 2018 en eventuele kritieke issues waar, naast de opgestel-

de bestedingsplannen voor beheer & exploitatie, ontwikkelgeld aan moet worden besteed / die 

uit de AP moeten worden gefinancierd. Zie agendapunt 7 en 8. 

Bijlage:  

20171121.06.01 Concept Digiprogramma 2018 v0.80 

Bestedingsplannen (digitaal niet meer beschikbaar) 

7. Procesvoorstel governance Digitale Overheid
Ter bespreking:

- Governance digitale overheid en opvolging Nationaal Beraad (toelichting Simone Roos)

8. Procesvoorstel herijking GDI / investeringsambities 2018
In de regieraden van september en begin november is een lijst met investeringsambities be-

sproken, opgesteld vanuit de beleidsverantwoordelijkheid van BZK en EZK, waar mogelijk afge-

stemd met afnemersraden (bijgevoegd). In de regieraden klonk zowel steun voor de investe-

ringsambities alsook de behoefte aan een nadere toets op nut en noodzaak: investeren we

schaarse middelen in de goede zaken? Deze vraag leeft zowel bij de uitvoeringsorganisaties,

medeoverheden als beleidsdepartementen. Inmiddels is er een ‘kerngroep’ van (betalende) af-

nemers, olv. DG Belastingdienst, die zich buigt over de toekomstige samenstelling van de GDI

alsook over investeringsvoorstellen. Die twee lijnen moeten bij elkaar worden gebracht.
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Ter bespreking: 

- Voorzitter ‘kerngroep’, DG Jaap Uijlenbroek, presenteert een procesvoorstel voor de herij-

king GDI / investeringsambities: zijn er, naast de opgestelde bestedingsplannen voor be-

heer en exploitatie nog kritieke / onvermijdelijke issues waar ontwikkelgeld aan moet wor-

den besteed/uit de AP moeten worden gefinancierd? Dit vraagt om een nader, interbestuur-

lijk afgestemd voorstel aan het Nationaal Beraad. Hiervoor wordt een extra Nationaal Be-

raad belegd.  

- Lijst investeringsambities BZK/EZK 

- Beeld vanuit de Regieraden 

Bijlage: 

20171121.08.01 Onderbouwing Investeringsambities GDI 2018 (ter kennisname) 

9. Vitale GDI 
Ter besluitvorming:  

Vitaal verklaren GDI-onderdelen, de zogenaamde eerste tranche.  

Bijlage: 

20171121.09.01 Nota Vitale GDI 

10. Standaardisatie 
Ter besluitvorming:  

Voorstel mandaatsverlenging Forum Standaardisatie (NB: bij wijziging van de interbestuurlijke 

governance dient rekening te worden gehouden met taken en verantwoordelijkheden ten aan-

zien van Standaardisatie.) 

Bijlagen:  

20171121.10.01 Oplegnotitie Standaardisatie 

20171121.10.02 Voorstel mandaatsverlenging forum standaardisatie 

20171121.10.03 Planning open standaarden in GDI-voorzieningen (ter kennisname) 

11. Rondvraag 


