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Het Nationaal Beraad heeft op 17 mei jl. het saldo (14,84 miljoen euro) op de Aanvullende 

Post voor het jaar 2016 vastgesteld. Afgesproken is dat in juni voorstellen ingediend konden 

worden voor het onttrekken van dit saldo per Augustusbrief. 

 

De Digicommissaris heeft BZK en EZ in hun rol als beleidsverantwoordelijken voor de digitale 

overheid, verzocht aan te geven welke claims zij wilden indienen voor het aanwenden van 

de vrije ruimte. Op basis van de onderbouwing hierbij heeft de Digicommissaris een 

advies opgesteld ten aanzien van de toekenning van de middelen. De claims blijven 

binnen de beschikbare ruimte.  

 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd:  

- Kennis te nemen van de claims op de Aanvullende Post van EZ en BZK; 

- In te stemmen met het advies en daarmee de middelen per Augustusbrief over te 

hevelen. 
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Ter kennisname 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd: 

- Kennis te nemen van de claims op de Aanvullende Post van EZ en BZK; 

- In te stemmen met het advies en daarmee de middelen per Augustusbrief over te 

hevelen. 

Proces 

Het Nationaal Beraad heeft op 17 mei jl. het saldo (14,84 miljoen euro) op de Aanvullende 

Post voor het jaar 2016 vastgesteld. Afgesproken is dat in juni voorstellen ingediend konden 

worden voor het onttrekken van dit saldo per Augustusbrief. Het loket voor de Augustusbrief 

is op 8 juli geopend en voor vrijgave van de middelen is instemming van het Nationaal 

Beraad benodigd. 

Voorzien was een bespreking van de claims en van het conceptadvies in de regieraden. Door 

de verschuiving van het Nationaal Beraad van 5 juli naar 14 juni is afstemming in de 

regieraden niet meer mogelijk. Parallel aan de versturing van de stukken aan het Nationaal 

Beraad hebben de regieraadleden het advies en de claims ontvangen en is hen gevraagd hun 

vertegenwoordiger in het Nationaal Beraad van advies te voorzien. 

 

De Digicommissaris heeft aan het indienen 4 criteria gesteld én heeft in de uitvraag 

aangegeven dat reeds eerder ingediende (en afgewezen) claims niet worden gehonoreerd. 

Afgesproken is dat de claims, conform de spelregels, onderbouwd worden aangeboden aan 

het Nationaal Beraad. 

Het gaat om de volgende criteria: 

1. Per claim onderbouwd. 

2. Onderbouwing van inhoud, genericiteit en urgentie van de claim. 

3. Antwoord op de vraag waarom de claim op de aanvullende post nodig is en waarom 

deze niet met alternatieve financieringsbronnen gedekt kan worden. 

4. Betreft dit alleen een claim voor 2016? Indien de claim een structureel (meerjarig) 

karakter heeft, een beschrijving van de wijze van dekking na 2016. 

 

De claims zijn als bijlage bijgevoegd. De claim van MijnOverheid/Berichtenbox staat als 

separaat punt op de agenda van het Nationaal Beraad. De onderbouwing van deze claim is 
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meegenomen in de beoordeling van de claims; er is ook een advies over deze claim 

uitgebracht. 

 

Advies 

Ten aanzien van de claims spreekt de Digicommissaris zijn waardering uit voor de 

samenwerking die de ministeries van BZK en EZ hebben getoond bij de afstemming in de 

voorbereidingsfase. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het totaal te claimen bedrag 

binnen de beschikbare ruimte blijft. Daarnaast heeft dit er ook toe geleid dat een aantal 

claims gezamenlijk is ingediend. 

 

In het algemeen kan worden gesteld dat een aantal claims een (toekomstig) structureel 

karakter heeft, maar dat bijbehorende structurele financiering nog niet is geregeld. Het 

toekennen van incidenteel beschikbare middelen in 2016 betekent dan ook geenszins dat er 

in de toekomst automatisch structurele middelen beschikbaar zijn. Hiervoor geldt de Leidraad 

Financiën; het organiseren van de middelen is een verantwoordelijkheid van de 

beleidsverantwoordelijke.   

 

Bij de advisering over de afzonderlijke claims is de volgorde aangehouden zoals deze door de 

partijen is gehanteerd. Deze claims zijn in een tabel gevat waarin tevens het advies is 

aangegeven. 

 

Het overgrote deel van de claims wordt geadviseerd toe te kennen. Deze voldoen aan de 

gestelde criteria en zijn passend onderbouwd.  

Dit geldt niet voor de claim i. BV BSN waarvoor geadviseerd wordt deze niet toe te kennen. 

Dit betreft een claim die in gelijksoortige vorm op 2 februari 2016 aan het Nationaal Beraad 

is voorgelegd en waarop het Nationaal Beraad besloten heeft deze claim niet te honoreren. 

Daarnaast betreft het hier structurele tekorten, waarvoor middels deze claim om incidentele 

middelen wordt gevraagd. Er zijn structurele tekorten in de begroting voor de periode 2017-

2020 zonder dat een dekkingsvoorstel wordt gedaan.  
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Claim Bedrag (mln)

EZ a.      Doorontwikkeling berichtenbox voor bedrijven 0,55 Toekennen

EZ b.     Ontwikkeling basisversie Mijnoverheid voor 

Bedrijven

1,5 Toekennen

EZ 0,36 Toekennen

BZK 0,4 Toekennen

EZ d.     Voorbereidingskosten AT ten behoeve van toezicht 

op de GDI

0,36 Toekennen

EZ e.      Meerkosten van de informatieveilige werkomgeving 

die AT gebruikt voor toezichtactiviteiten op het gebied 

van het ETD-stelsel en de eIDAS verordening

0,6 Toekennen

EZ f.       Financiering van de inrichting van een 

crisisstructuur in het kader van het toezicht op het ETD-

stelsel en de eIDAS verordening

0,17 Toekennen (met in 

achtneming definitieve 

afstemming en maximering tot 

gevraagd bedrag)

BZK g.   MijnOverheid 8,34 Toekennen (zie agendapunt 

4 )

BZK h.     Overheid.nl 0,46 Toekennen (zelfde bedrag is 

teruggestort op AVP vanwege 

onderuitputting)

BZK i.       BV BSN 0,817 Afwijzen (Betreft een reeds 

eerder ingediende claim die in 

Nationaal Beraad van 2 februari 

2016 is afgewezen)

c.      Implementatie kosten eID-deel van eIDAS 

(gezamenlijke claim EZ/BZK )

 


