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Gevraagd besluit 

1. Akkoord met ‘Leidraad Financiën’ 
2. Akkoord met ‘scenario/dekkingsvoorstel’ 
3. Akkoord met ‘Financieringsarrangement’ 
4. Akkoord met ‘Periodiek opleveren van GDI rapportage’ 
 

Context 

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van GDI voorzieningen, de instandhouding (onderhoud en 

beheer) en doorontwikkeling sterk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat er tekorten zijn ontstaan. Die 

tekorten konden de afgelopen jaren –met enig kunst- en vliegwerk– nog worden opgelost. Vanaf 2015 

en verder vormen de tekorten een financieel knelpunt. Met het financieel arrangement wordt dit 

knelpunt voor de bestaande GDI opgelost en voor de toekomstige GDI voorzien van duidelijke 

spelregels. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de bijlage ‘Financiering GDI-2015-2019’. 

 

Samenvatting 

Toelichting beslispunt 1 
Er is een leidraad Financiën GDI opgesteld die er voor zorgt dat de financiering voor de bestaande en 

toekomstige GDI gedegen is verankerd. Deze leidraad is een aanvulling op de geldende regelgeving 

zoals voorgeschreven in de Comptabiliteitswet en de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van 

Financiën. De uitwerking van de leidraad is beschreven in paragraaf 4 van de bijlage ‘Financiering GDI-

2015-2019’. 

 

Toelichting beslispunt 2 
De Digicommissaris zal vóór de behandeling in het Nationaal Beraad in gesprek gaan met alle partijen 

om specifiek stil te staan bij opvattingen ten aanzien van voorliggende scenario’s (zoals beschreven in 

paragraaf 4 van de bijlage ‘Samen op weg met ambities voor de GDI: verbinden van inhoud, sturing én 

financiën’). 

Doelstelling van de Digicommissaris is, om na afloop van de gesprekken, één voorstel te presenteren in 

het Nationaal Beraad. Mocht het nodig zijn, dan wordt voorafgaand aan het overleg, aanvullende 

informatie aan de leden van het Nationaal Beraad verstrekt. 

Toelichting beslispunt 3 
Het financieringsarrangement, met inbegrip van de leidraad Financiën, leidt tot financiële 

beheersbaarheid van de GDI. De financiële afspraken en beheersing moeten volgen op het inhoudelijke 

commitment dat partijen geven aan de GDI voorzieningen. De uitwerking van het 

financieringsarrangement is beschreven in paragraaf 2 van de bijlage ‘Samen op weg met ambities voor 

de GDI: verbinden van inhoud, sturing én financiën’ 

 

Toelichting beslispunt 4 
Vanaf 2015 -en met ingang van begroting 2016- is meerjarige budgettering van de GDI-voorzieningen 
gewenst, en wel op zodanige wijze dat een integraal overzicht en inzicht kan worden gepresenteerd. 
Voor het integraal en meerjarig presenteren van de benodigde budgetten van de GDI-voorzieningen zijn 
diverse modaliteiten van rapportage denkbaar. Periodiciteit en inrichting nog nader uit te werken. De 

wijze van rapportage is beschreven in paragraaf 3 van de bijlage ‘Samen op weg met ambities voor de 
GDI: verbinden van inhoud, sturing én financiën’. 
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Governance 

Na bespreking in het Nationaal Beraad wordt dit onderwerp ter besluitvorming geagendeerd in de  

Ministeriële Commissie Digitale Overheid. Vervolgens zal uitvoering gegeven worden aan het besluit van 

de Ministeriële Commissie.  

Financiering 

Komt voort uit het financieringarrangement zoals wordt voorgesteld. De bijbehorende dekking van dit 

arrangement komt uit de reeds meerjarige beschikbare middelen op diverse begrotingen van partijen. 

Dit naast middelen die beschikbaar komen na besluitvorming in NB/MCDO. 

Inhoud Digiprogramma 

Financiële paragraaf. 

Afstemming 

Afstemming heeft plaatsgevonden met de volgende partijen: 

 Departementen (beleidsdirecties en directies FEZ) 

 Ministerie van Financiën IRF 

 Uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, UWV, SVB, DUO en RDW) 

 Decentrale overheden 

 Beheerorganisaties Logius en DICTU 

 

Adviseur 

Rogér van Lier, programmamanager Financiën 

 

 


