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Gevraagd besluit 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd: 

 het Digiprogramma 2017 vast te stellen, ter doorgeleiding naar de Ministeriële

Commissie Digitale Overheid van 13 december 2016, waarna het Digiprogramma aan

de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

 kennis te nemen van de financiële doorkijk 2018. Oplossingen voor de openstaande

knelpunten voor 2018 in lijn met de Duurzame Financieringsafspraken zullen worden

geagendeerd in het Nationaal Beraad van januari 2017, zodat deze bij Voorjaarsnota

kunnen worden opgelost.

Toelichting 

In het Nationaal Beraad van 19 september jl. zijn de contouren van het Digiprogramma 2017 

besproken. Op basis van deze bespreking is het Digiprogramma verder uitgewerkt.   

Inhoud 

Net als in het voorgaande Digiprogramma is het leidende thema van voorliggend 

Digiprogramma “de mens centraal stellen” in al zijn rollen (ondernemer, professional, 

mantelzorger, leerling etc). Daarbij ligt in het Digiprogramma 2017 de focus op een 

verschuiving van denken naar doen. Doorontwikkeling en vernieuwing moet meer gericht 

worden op het centraal stellen van de mens en dus het verschuiven van een aanbodgerichte 

GDI naar een meer vraaggerichte GDI. Naast de vraagkant vanuit de mens, heeft dit 

Digiprogramma ook enkele acties opgenomen om de aansluiting tussen de vraag en 

behoeftes vanuit de sectoren en de GDI te versterken. Tot slot komen in dit Digiprogramma 

de wens om ten aanzien van sturing en financiën te komen tot bundeling en de noodzaak tot 

het realiseren van duurzame  financieringsafspraken aan bod.  

Financiën 

In het Digiprogramma zijn clusterplannen opgenomen. Hieronder liggen bestedingsplannen 

per cluster. Zoals aangegeven tijdens het Nationaal Beraad van 19 september jl. was er op 

dat moment nog een aantal ongedekte posten in de clusterplannen opgenomen doordat er 

nog tekorten waren in de onderliggende bestedingsplannen. In het afgelopen Nationaal 

Beraad is afgesproken dat het Digiprogramma sluitend zou zijn. Door de 

beleidsdepartementen BZK en EZ is hard 
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gewerkt aan oplossingen voor deze knelpunten. De clusterplannen en onderliggende 

bestedingsplannen zijn eind oktober opnieuw besproken in de regieraden. Het resultaat is dat 

de onderliggende bestedingsplannen voor 2017 sluitend zijn gemaakt. In de Regieraad 

Interconnectiviteit is echter gemeld dat er een tekort is ontstaan op de infrastructuur bij 

Logius. Er wordt hard gewerkt door partijen om dit op te lossen. In het Nationaal Beraad zal 

de laatste stand worden gedeeld en zal worden bekeken of dit leidt tot aanpassing op het 

Digiprogramma.   

Doorkijk financieel beeld 2018 
Omwille van transparantie en het borgen van continuïteit van activiteiten uit het 

Digiprogramma 2017 wordt een doorkijk gegeven naar het financieel beeld 2018. Voor een 

aantal voorzieningen in 2018 e.v. moet nog financiële dekking gevonden worden. Het gaat 

hierbij met name om eID/Idensys en DigiD (resp. 32,21 miljoen euro en 13,04 miljoen euro). 

Het tekort is ontstaan doordat nog geen nadere invulling is gegeven aan de financiering van 

de 36 miljoen euro uit de brief Impuls eID die, na besluitvorming in het Nationaal Beraad, 

door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Oplossingen moeten nog nader worden 

uitgewerkt en zullen worden voorgelegd aan het Nationaal Beraad in januari 2017. De 

oplossingen worden gebaseerd op de uitgangspunten en het afwegingskader voor de 

Duurzame Financieringsafspraken (zie agendapunt 3). De financiering van 2018 zal bij 

Voorjaarsnota 2017 moeten worden geregeld.  

 

 

 

  

 


