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Inleiding 

Per 1 januari 2015 is het Programma i-NUP afgerond.  
In opdracht van Gert-Jan Buitendijk (eindverantwoordelijke voor het i-NUP-programma, namens 
het dB, Bestuurlijke Regiegroep) en Hans van der Stelt (Directeur Bureau Digicommissaris) is een 
overzicht opgesteld waarin de status van de resultaten van het i-NUP programma zijn opgenomen. 
In dit overzicht staan tevens de overige GDI-componenten die niet binnen het Programma i-NUP 
opgenomen waren, zodat een totaaloverzicht ontstaat. 

Dit overzicht draagt bij aan een zorgvuldige afronding van het i-NUP-Programma, aan een goede 
borging van de bijbehorende i-NUP-bouwstenen binnen de governance van de Digicommissaris op 
de Generieke Digitale Infrastructuur en komt daarmee tegemoet aan de aanbeveling van de 
Gatewayreview op het programma i-NUP. 
Deze opdracht is, in samenwerking met de ministeries van BZK en EZ, uitgevoerd door het 
programmabureau i- NUP (tot 1 januari 2015) en het Bureau Digicommissaris.  

Dit statusoverzicht (zie bijgaand Excelsheet), in combinatie met het financieel overzicht, kan 

worden gezien als het leidende document ten aanzien van de status van de GDI-voorzieningen. 

Gevraagd beslispunt: 

 Kennis te nemen van de inventarisatie en akkoord te gaan met doorgeleiding naar de 
respectievelijke regieraden. 

 Extra bestuurlijke aandacht te vestigen op –waar nodig- de aansluiting en het gebruik van de 
generieke GDI-voorzieningen binnen uw domein. 

Toelichting 

Het overzicht
1
 geeft inzicht in de volgende vragen:  

 Is de voorziening in beheer?  
 Is doorontwikkeling nodig op de voorzieningen?  

 Vindt afstemming plaats met de afnemers in een overlegstructuur? 
 Wie zijn de huidige eigenaren en opdrachtgevers van de voorzieningen?  
 Wat is de financiële status van een voorziening? Separaat opgenomen in het financiële 

overzicht. 
Tenslotte is een overzicht opgesteld van de status van aansluitingen voor de iNUP-voorzieningen2. 

Vervolg 

 Het overzicht wordt ter beschikking gesteld aan de Regieraden en als statusdocument 
gehanteerd voor borging van de te bereiken resultaten. Per Regieraad geldt dit voor de GDI-
voorzieningen die betrekking hebben op het cluster. 

 Binnen de Regieraad worden nadere afspraken gemaakt over vereiste aansluitingen en 
vaststelling van benodigde doorontwikkeling, met inachtname van de spelregels voor financiële 
investeringen. 

 In de besluitvorming over de structurele financiering van de GDI worden de aanpalende kosten 

voor aansluitondersteuning (Logius, ca. €8 mln. verspreid over 4 jaar)3, Monitor  
(ca. €220.000) en onderzoekskosten (€558.000) meegenomen. 

 De kosten voor de voortzetting van een Kenniscentrum/Helpdeskfunctie voor het Stelsel van 
Basisregistraties , thans begroot op ca. €2,3 mln., wordt nader onderzocht en valt nu buiten 
het financieel arrangement. 

 

 

                                                           
1 Zie de formele opdrachtformulering in bijlage 1 

2 Zie bijlage 2 

3 Zie bijlage 2 
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Resultaat inventarisatie 

 De meeste voorzieningen van i-NUP, en een groot deel van de GDI-voorzieningen, zijn in 
beheer bij Logius, Dictu of anderszins in het geval van het ondernemersplein (bij KvK) en de 
basisregistraties. 

 Doorontwikkeling bij bepaalde voorzieningen is nog nodig , omdat deze soms niet één-op-één 
implementeerbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat deze niet naadloos aansluiten op de systemen of 
processen van de afnemers. Een andere reden kan zijn dat doelgroepen (burgers of bedrijven) 

ten aanzien van een voorziening functionele eisen en wensen hebben, waarvoor aanpassing 
c.q. maatwerk nodig is. 

 Eigenaarschap en opdrachtgeverschap is nog veelal belegd bij de beleidsministeries BZK en EZ. 
Voor publiek-private samenwerking geldt vaak een andere manier van governance en bij 
bijvoorbeeld MijnOverheid en SBR is dit al ingericht vanuit betalende afnemers. 

 Vrijwel elke voorziening kent, in de huidige situatie, een vorm van een 
afnemers(overleg)structuur. In de nieuwe (te vormen) governancestructuur van de 

Digicommissaris worden deze overleggen,via de Regieraden, gemigreerd of (soms) 
uitgefaseerd. 

 Het financieel overzicht mbt de voorzieningen komt tot stand via het financiële traject. Het 
financiële document geeft inzicht in de mate van beschikbaar budget voor beheer en 
exploitatie, voorziene doorontwikkeling en volumegroei. Dit financiële overzicht maakt 
onderdeel uit van het financieel arrangement dat separaat aan het Nationaal Beraad wordt 
voorgelegd.  

 De aanpalende kosten voor het beheer van de huidige monitor, de kosten tbv de 
aansluitondersteuning iNUP en de onderzoekskosten voor externe onderzoeken voor de GDI 
zijn opgenomen in het financieel overzicht als overige kosten. 

 De kosten voor de voortzetting van een Kenniscentrum/Helpdeskfunctie voor het Stelsel van 
Basisregistraties wordt onderzocht en later bepaald. 

 Het statusoverzicht van aansluiting op de iNUP-voorzieningen (bijlage 2) geeft de stand van 

zaken over de aansluitingen en de kosten voor aansluitondersteuning weer. 

Samenvattend 

 Met het i-NUP-programma zijn grote stappen gezet richting de realisatie en doorontwikkeling 

van de i-NUP-bouwstenen binnen de nieuwe definitie van de GDI; 
 Op een aantal bouwstenen zoals DigiD, MijnOverheid en de stelselvoorzieningen is 

doorontwikkeling nodig om te kunnen voldoen aan de huidige eisen voor een generieke digitale 
infrastructuur. Dit is essentieel in het kader van toekomstige overheidsdienstverlening en/of 
van volumegroei. Door de Regieraden zal binnen de nieuwe governance gekoerst worden op de 
noodzakelijke doorontwikkeling en prioriteitstelling; 

 De aansluiting van overheidsorganisaties, gemeenten en overige decentrale overheden loopt 
nog fors achter op de oorspronkelijke doelstelling. In samenspraak met de betrokken 
organisaties en het Nationaal Beraad zal hierop meer focus moeten komen. Aansluitingen 
zullen echter gefaseerd plaatsvinden in verband met afstemming met functionele releases en 
verandercapaciteit; 

 De extra overige kosten vanuit het iNUP-programma bedragen: 
 iNUP-monitor ca. €220.000 per jaar, in de huidige situatie, dit aan te passen op toekomstige 

monitoring van de gehele GDI. 
 Kosten voor aansluitondersteuning vanuit Logius ca. €8.000.000 over 4 jaar (zie bijlage 2). 
 Onderzoekskosten voor onderzoeken tbv de GDI door externe bureaus op basis van 2014:  

€558.000. 

 Ondersteuning voor het stelsel van basisregistraties vanuit helpdeskondersteuning en 
kenniscentrum ca. €2,3 mln. per jaar, wordt echter nader onderzocht! 
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Bijlage 1: Opdrachtformulering 

 

1. Beantwoord de onderstaande vragen (voor de stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digimelding, 

Digilevering en de Stelselcatalogus voor 31-12-2014, en voor alle overige voorzieningen van de 

GDI voor 31-01-2015): 

- Stel voor elke voorziening vast of deze bij een beheerorganisatie in beheer is genomen en 

het dienstenniveau via een SLA tussen afnemer en beheerder zijn vastgelegd; 

- Welke middelen zijn voor beheer en exploitatie in 2015 beschikbaar; 

- Zijn er groeiverwachtingen beschikbaar in volume en kosten en zijn de hiervoor benodigde 

middelen beschikbaar in het beheer en exploitatiebudget?; 

- Is er een gedragen doorontwikkelagenda, wat is het hiervoor in 2015 benodigde budget en 

in welke mate is hier financiële dekking voor; 

- Wie is de huidige eigenaar en opdrachtgever. 

 

2. De aansluitondersteuning bij Logius voor de stelselvoorzieningen en MijnOverheid stopt na i-

NUP. Beantwoord de onderstaande twee vragen; 

- Breng in beeld wat per ultimo 2014 de resterende aansluitopgave per voorziening is.  

- Wat is het bijbehorende vraagstuk van de door Logius verzorgde ondersteuning in 2015 en 

daarna.  

 

Bijlage 2: Overzicht aansluitingen en aansluitondersteuning 

Vraag: 

De aansluitondersteuning bij Logius voor de stelselvoorzieningen en MijnOverheid stopt na 
iNUP. Beantwoord de onderstaande twee vragen; 
- Breng in beeld wat per ultimo 2014 de resterende aansluitopgave per voorziening is.  

- Wat is het bijbehorende vraagstuk van de door Logius verzorgde ondersteuning in 2015 en 

daarna. 
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Aansluitopgave per voorziening na 2014 

Totalen: basisregistraties, manifestpartijen, waterschappen, provincies en gemeenten. 

 

  Totaal 

restopgaaf 

na 2014  

2015 (te 

realiseren 

uit 

verlenging 

opdracht 

BZK aan 

Logius) 

2015 2016 2017 

DK 186 52 79 55 0 

DM 411 45 83 187 96 

DL 430 45 56 159 170 

MOLZ 345 24 36 120 165 

MOBB 460 23 57 160 220 

 

 

Kosten aansluitopgave per voorziening na 2014 

  Totaal 

restopgave 

2015 (te 

realiseren 

uit 

verlenging 

opdracht 

BZK aan 

Logius) 

2015 2016 2017 

Stelselvoorzieningen € 6.585.480 € 982.310 €1.287.338 € 2.279.020 € 2.036.812 

MOLZ € 776.000 € 54.000 € 81.000 € 270.000 € 371.000 

MOBB € 2.785.000 € 230.000 € 240.000 € 1.015.000 € 1.300.000 

Totaal € 10.146.480 € 1.266.310 €1.608.338 € 3.564.020 € 3.707.812 

Van de in totaal benodigde €10.146.480 is €1.266.310 reeds gedekt door verlenging van de 

opdracht van BZK aan Logius. 

 


