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Aanleiding 

Betreft stand van zaken omtrent de financiën en een voorstel voor de vervolgaanpak. Tijdens het 

Nationaal Beraad zal een presentatie worden gegeven. 

 

Vraag Nationaal Beraad 30 september 2014 

In het Nationaal Beraad van 30 september is een presentatie gegeven over de financiën. In de 

voorliggende nota wordt dat nader geconcretiseerd middels 4 sporen. 

 

Aanpak 

• Spoor1: Basis op Orde om de omvang van de financiële problematiek van de huidige GDI 

eenduidig helder maken. 

• Spoor 2: Scenario’s voor de uitwerking van een voorstel voor dekking van de financiële 

problematiek van de huidige GDI. 

• Spoor 3: Richtsnoer van heldere spelregels en de methodiek voor het toekomstige 

onderwerpen die worden opgenomen in het Digiprogramma.  

• Spoor 4: Rapportage over de wijze waarop de GDI gepresenteerd en gepositioneerd kan 

worden vanuit de criteria; helder-/eenduidigheid, transparantie en integraliteit. 

 

Bovengenoemde sporen worden opgepakt en uitgewerkt onder leiding van de programmamanager 

financiën van het Bureau Digicommissaris. De gekozen werkwijze is actieve betrokkenheid en 

rondgang langs de ‘financiële contactpersonen’ van de betrokken partijen. Uitkomsten en 

resultaten van deze samenwerking worden voorgelegd in het Nationaal Beraad en vervolgens de 

Ministeriële Commissie in de vorm van concrete adviezen. In geval van verschil van inzichten 

worden deze transparant opgenomen. 

Belangrijkste constateringen 

Vanuit financieel perspectief kijkend naar de huidige situatie rondom de GDI is kenmerkend dat 

voorzieningen grotendeels incidenteel zijn gefinancierd zonder structurele dekking. Dit ook 

ingegeven vanuit de verwachting dat de kosten door de baten zouden kunnen worden opgevangen. 

In de praktijk is echter gebleken dat baten niet altijd uit te drukken zijn in euro’s en benodigde 

investeringen zijn gedaan vanuit andere overwegingen zoals verhoging dienstverlening, veiligheid 

etc. Bovendien is en worden middels de GDI investeringen taakstellingen vanuit recente 

Regeerakkoorden ingevuld. Landelijke uitvoeringsorganisaties en medeoverheden hebben 

taakstellingen/besparingen ingeboekt oplopend tot €300-400 mln. te realiseren in 2018. Dit naast 

de faalkosten die optreden indien primaire processen stil komen te liggen door een falende GDI. 

Specifiek als het primaire proces van de Belastingdienst niet kan functioneren betekent dit een 

derving van circa € 1 miljard per dag aan inkomsten voor de Staat. Als dit een paar dagen 

aanhoudt, zal dit leiden tot schatkistproblemen. 

 

Om de bestaande GDI de komende jaren ‘in de lucht te houden’, (technisch) door te ontwikkelen 

en partijen te kunnen aansluiten is  ten opzichten van de huidige beschikbare bedragen een bedrag 

nodig van circa € 50 mln. in 2015 oplopend naar circa € 75 mln. in 2019. De kosten voortkomend 

uit eID zijn vanwege de nog lopende besluitvorming buiten beschouwing gelaten. 

 

Het beschikbaar komen van deze middelen moet mijn inziens wel in samenhang met afspraken 
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over spelregels waaraan nieuwe investering/voorzieningen GDI  moeten voldoen. Dergelijke 

spelregels zal ik in kader van mijn regierol voorstellen. 

Gevraagd besluit 

Verzoek aan de leden van het Nationaal Beraad om in te stemmen met het ‘4 sporen-aanpak’. 

 


