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Inleiding 

Doel van het structureel arrangement is om afdoende financiële middelen te organi-

seren om de (voorzieningen van) de Generieke Digitale Infrastructuur duurzaam in 

stand en bij de tijd te houden, en om heldere afspraken te maken over de verdeling 

van de bijbehorende financiële risico’s. 

 

Voortgang 

De afgelopen tijd is op de volgende punten voortgang geboekt richting formulering 

van en besluitvorming over een structureel (financieel) arrangement.  

 

Er is een kerngroep geformeerd, met een aantal leden van binnen en buiten het 

Nationaal Beraad, die vanuit hun eigen positie, kennis en ervaring adviseren over 

mogelijke, haalbare en wenselijke financieel arrangementen. Deze kerngroep is in-

middels twee keer bijeen geweest.  

 

De bestaande financiële werkgroep is uitgebreid en bestaat nu uit ‘materiedeskun-

digen’ vanuit de hele overheid; door deze werkgroep is meerdere malen meege-

dacht over de mogelijke inhoud en denkrichting van het structureel (financieel) ar-

rangement.  

 

In de kerngroep is vastgesteld dat het arrangement op vijf onderdelen invulling be-

hoeft: scope, kostenraming, vorm, voeding en governance. Op de meeste van deze 

onderdelen is voortgang geboekt.  
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Scope 

De kerngroep heeft geadviseerd om het arrangement betrekking te laten hebben op 

de hele GDI, in eerste instantie zonder de basisregistraties. Daarmee staat de scope 

van het arrangement vast.  

 

Kostenraming 

Het arrangement moet een zo compleet mogelijke meerjarenraming bevatten (ten-

minste een indicatie van de omvang van de benodigde middelen, uitgewerkt per 

voorziening en de fase van de levenscyclus waarin deze zich bevinden).  

De omvang van de benodigde middelen bestaat in ieder geval uit de met het Digi-

programma 2016-2017 gemoeide budgetten. Die bedragen zijn helder. 

Nog niet of onvoldoende in beeld zijn ramingen of indicatieve cijfers van de nu rede-

lijkerwijs te voorziene doorontwikkeling (dus bovenop de kosten, zoals opgenomen 

in het Digiprogramma 2016-2017).  

Een kostenraming is relevant voor het arrangement, maar bepalend voor de finan-

ciering van de GDI zijn de (nog verder uit werken) afspraken over governance. 

 

Vorm 

Er is een memo ingebracht door de IRF over budgettaire techniek. Voor verschillen-

de vormen zijn kenmerken beschreven en overwegingen meegegeven bij de even-

tuele toepassing van technieken op de GDI. De budgettaire techniek staat los van 

de voeding van de GDI. 

 

Voeding 

Er is kort gesproken over mogelijke voedingsbronnen voor het arrangement. Aan de 

hand van uitwerking van de governance (zie hierna), zal het gesprek hierover wor-

den vervolgd. 

 

Governance 

Op basis van een gezamenlijke notitie van de Manifestgroep en de VNG is gespro-

ken over de governance op niveau van voorzieningen. Uitgangspunt daarbij is de 

levenscyclus van die voorzieningen, bestaande uit verschillende fasen: verkenning & 

onderzoek, realisatie, exploitatie & beheer, doorontwikkeling, vernieuwing. Elke fase 

kent een andere kostenstructuur, andere onzekerheden in de raming en daarmee 

andere risico’s. Verantwoordelijkheden, ook voor financiering, kunnen per fase ver-

schillen. 

 

De kerngroep heeft vastgesteld dat het van belang is dat er een kostenraming of -

indicatie komt (die aansluit op de levenscyclus van voorzieningen), –voordat op 

andere punten besluiten kunnen worden genomen. 

 

Vervolg 

Om te komen tot voorstellen voor een structureel (financieel) arrangement, wordt 

gewerkt aan het volgende: 
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 Met urgentie: Een nadere duiding van de benodigde omvang van de financië-

le middelen, per voorziening, per fase. Actie: BZK, EZ, i.s.m. Logius; 

 Besluitvorming over (voorstellen voor) denkrichting(en) voor een structureel 

arrangement, in het (ingelaste) Nationaal Beraad van 5 juli. Actie: Digicom-

missaris (regie); 

 Een pro forma toepassing van mogelijke denkrichtingen op verschillende ca-

sussen (‘botsproeven’): SBR, berichtenbox, eID, Basisregistraties. Actie: fi-

nanciële werkgroep, Bureau Digicommissaris (regie). 

 

Gevraagd:  

 Hebben de leden van het Nationaal Beraad nog suggesties met betrekking 

tot de inhoud van en het draagvlak voor het structureel (financieel) arran-

gement? 

 

 

 


