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Inleiding 

Op 3 november 2015 is het concept Digiprogramma 2016/2017 besproken in het Nationaal 

Beraad. Tijdens deze bespreking is een aantal punten aangegeven waarop het 

Digiprogramma verbeterd en aangescherpt dient te worden. Ook is gevraagd om een nadere 

detaillering van de benodigde en beschikbare financiën. Tevens is besloten een herzien 

concept in een extra Nationaal Beraad te bespreken, voorafgaand aan het geplande en 

besluitvormende Nationaal Beraad van 2 februari.  

Het herziene concept van het Digiprogramma treft u bijgaand aan.  

 

Na bespreking van dit concept Digiprogramma zal een definitief concept ter besluitvorming 

worden geagendeerd in het Nationaal Beraad van 2 februari, dit met het oog op doorgeleiding 

naar de Ministeriële Commissie van 1 maart 2016.  

 

Voor de goede orde wordt gemeld dat de regieraden voorafgaand aan het Nationaal Beraad 

van 18 januari (12 en 14 januari) de inhoudelijke agenda en financële doorvertaling van het 

Digiprogramma bespreken. De uitkomsten daarvan zullen mondeling ter vergadering worden 

ingebracht door de voorzitter van de regieraden, Hans van der Stelt.  

 

Samenvatting 

De kern van het Digiprogramma 2015 was “De basis op orde krijgen”. De belangrijkste 

opgave was om de inhoudelijke agenda en de afspraken over de besturing en financiering 

van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bij elkaar te brengen. Met de besluitvorming 

in het Nationaal Beraad en de Ministerraad over de besturing van de GDI en het oplossen van 

de financiële tekorten op de bestaande voorzieningen, is een basis gelegd. Duidelijk is ook 

dat de basis verder op orde gebracht moet worden, met name waar het gaat om 

doorontwikkeling op noodzakelijke functionaliteit, vergroten van aansluiting op voorzieningen 

en gebruik ervan.  
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Uit de opgenomen activiteitenoverzichten en de daarbij opgenomen financiële doorvertaling is 

volgend financieel overzicht af te leiden: 
Totaal GDI per cluster Benodigd 

2016

Aanv. 

post

Reg. 

Begro-

ting

Ongedekt 2017 Aanv. 

post

Reg. 

Begro-

ting

Ongedekt

Identificatie&authenticatie 63,42 28,84 19,98 14,6 73,12 30,2 18,8 24,12

Dienstverlening 77,36 20,94 42,31 14,11 69,22 20,18 40,64 8,4

Gegevens 19,36 9,77 8,5 1,09 17,98 8,49 7,95 1,54

Interconnectiviteit 40,52 31,9 8,62 0 34,44 26,66 5,68 2,1

Totaal GDI 200,66 91,45 79,41 29,8 194,76 85,53 73,07 36,16  

 

 

De volgende oorzaken liggen ten grondslag het verschil tussen benodigd en beschikbaar: 

1. Gevolgen wet Elektronisch Berichtenverkeer (clusters I&A en Dienstverlening, totaal: 

19,28 miljoen 2016, 12,8 miljoen 2017). Deze cijfers worden nog nader uitgewerkt 

door BZK (beleid en Logius) en de Belastingdienst.  

2. Diverse activiteiten tbv eID (cluster I&A, thans bekend 10,4 miljoen 2016, 16,6 

miljoen 2017). Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat bovenstaande cijfers zijn 

gebaseerd op  het bestedingsplan daar de cijfers van de financiële werkgroep eID 

onder voorzitterschap van directeur BZK/FEZ nog niet voorhanden zijn. De 

verwachting is dat er meer middelen benodigd zullen zijn dan op dit moment is  

opgenomen. 

3. In 2017 niet in de aanvullende post opgenomen activiteiten mbt Managed Services 

(alle clusters, 3,36 miljoen in 2017). In het Nationaal Beraad van 7 juli 2015 is echter 

besloten dat Managed Services alleen in 2015 en 2016 van de Aanvullende Post 

worden betaald, en vanaf 2017 worden Managed Services aan voorzieningen 

toegerekend waar deze betrekking op hebben.  

4. Overige ongedekte posten voor 2016 ligt rond 1,75 miljoen in 2016 en 3,3 miljoen in 

2017. Dit wordt veroorzaakt door tekorten op eFactureren (Dienstverlening), uitloop 

migratieactiviteiten Digipoort OTP (Interconnectiviteit), de beheervoorziening BSN en 

Stelselcatalogus (beiden Gegevens). De beleidsverantwoordelijken (EZ en BZK) wordt 

gevraagd om een dekkingsvoorstel. 

Op basis van de bespreking in het Nationaal Beraad van 18 januari, zal voor het Nationaal 

Beraad van 2 februari een voorstel worden gedaan hoe met de financiële vraagstukken om te 

gaan. De werkgroep Financiën zal dit bijeen brengen in een notitie.  

 

Er komen ook nieuwe voorzieningen en ontwikkelingen in 2016/2017 die financiering nodig 

hebben. Denk bijvoorbeeld aan toezicht op eIDAS (EU-Verordening elektronische identiteiten 

en vertrouwensdiensten). Via de spelregels dient hiervoor de financiering te worden 

gevonden. De beleidsverantwoordelijken zullen hiertoe met een voorstel komen.  

 

Het Nationaal Beraad heeft besloten om de financieringsafspraken van de basisregistraties 

met een jaar te verlengen. Om die reden zijn deze kosten nu buiten beschouwing van het 

Digiprogramma gehouden.  
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Daarnaast agendeert dit concept Digiprogramma de noodzaak om de visie op de Digitale 

Overheid verder te brengen; dit vanwege de steeds snellere en verdergaande digitalisering 

van de samenleving, die leidt tot een andere interactie tussen de mens met haar omgeving, 

dus ook met de overheid.  
 

 


