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Financieel overzicht stelsel van basisregistraties. 

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit GDI-voorzieningen, standaarden en 

basisregistraties. Voor wat betreft de huidige GDI-voorzieningen en de standaarden is bij 

afgelopen Voorjaarsnota 2015 /Begroting 2016 overzicht en inzicht gegeven en is gekomen 

tot een financiële oplossing. Met betrekking tot de basisregistraties was ten tijde van de uit-

vraag discussie over de herkenbaarheid van de cijfers. De nadere precisering is toen met 

instemming van het Nationaal Beraad uitgesteld tot de tweede helft van 2015. In het Natio-

naal Beraad van 8 september jl. hebben de betrokken partijen medewerking toegezegd bij 

een uitvraag van de actuele cijfers met betrekking tot de basisregistraties. Bij deze uitvraag 

zijn vanwege de complexiteit niet alleen de directies FEZ maar ook andere onderdelen be-

trokken.  

Op voorhand was bekend dat er een grote diversiteit is in de wijze waarop kosten van de 

basisregistraties worden geregistreerd en toegekend. Om een overzicht op te stellen voor het 

Nationaal Beraad op basis waarvan een effectief gesprek kan plaatsvinden is meer tijd nodig. 

Dit heeft als consequentie dat eventuele in 2015 aflopende financiële arrangementen met een 

jaar moeten worden verlengd. 

 

Genoemd financieel overzicht zal in het eerste Nationale Beraad van 2016 (2 februari 2016) 

worden geagendeerd. Daarnaast zullen de belangrijkste strategische vragen worden geagen-

deerd die tijdens het proces van het opstellen van genoemd overzicht naar voren komen. 

Ondermeer op het gebied van Open Data, (door)ontwikkeling volumegroei en financiering 

van het gebruik. In het Nationaal Beraad van februari kan vervolgens de gezamenlijke stra-

tegie worden bepaald ten behoeve van de begrotingsronde 2017(Voorjaarsnota 2016) en/of 

het Regeerakkoord. De Digicommissaris neemt daarbij nadrukkelijk niet de inhoudelijke en 

budgettaire verantwoordelijkheid over van de betrokken partijen. Hij wil vanuit zijn regierol 

bezien of er wellicht samenhang en verbinding kan worden gelegd tussen de diverse items 

binnen de GDI om zo te komen tot aantal hoofdlijnen en deze te agenderen in het Nationaal 

Beraad en/of de MCDO.  
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Gevraagde besluiten 

 

1. Instemmen met verlengen van eventueel in 2015 aflopende financiële afspra-

ken/arrangementen met 1 jaar. 

2. Instemmen met het agenderen van het financiële overzicht en strategische vragen 

voor het eerste Nationale Beraad in 2016. 


