
 

 

 

Postbus 20011 2500 EA Den Haag  |  info@digicommissaris.nl  |  www.digicommissaris.nl 

Inleiding 

 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd om: 
1. Kennis te nemen van de realisatiecijfers van 2016 per voorziening en het resul-

taat op het geheel van de GDI vast te stellen.  

2. De (nog) beschikbare middelen van de Aanvullende Post GDI in 2017 een be-

stemming te geven conform het voorstel in deze notitie, gebaseerd op de advie-

zen van de regieraden.  

3. De middelen vanuit de Aanvullende Post GDI, voor alle voorzieningen waarvan 

de toerekenbare kosten niet in 2018 worden doorbelast1, vrij te geven voor be-

voorschotting, zodat bij BZK en EZ dekking is voor de opdrachten die bij de be-

heerorganisatie(s) voor 2018 worden uitgezet.  

Naast  de afwikkeling van dit reguliere financiële proces loopt ook het traject van het inrege-

len en implementeren van besluitvorming van de Ministerraad over de implementatie van de 

doorbelasting van de toerekenbare kosten; het Nationaal Beraad wordt hierover in een sepa-

rate notitie geïnformeerd.  

 

Realisatie 2016 

In bijlage II en III zijn tabellen opgenomen met de financiële realisatie 2016 over de GDI-

voorzieningen. De bestedingsplannen 2016, die zijn vastgesteld met het Digiprogramma 

2016-2017, zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. De tabellen tonen per voorziening de 

afwijking van de realisatie ten opzichte van de vastgestelde bestedingsplannen en de daarop 

gedane mutaties. De realisatiecijfers geven op voorzieningenniveau inzicht in de besteding 

                                                           

1 Voorzieningen, die conform MR-besluit, in 2018 zullen worden doorbelast zijn: MijnOverheid, DigiD en 
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van de toegekende middelen van de Aanvullende Post GDI en de reguliere begrotingen in 

2016.  

 

Van alle bestemde middelen van de Aanvullende Post GDI in 2016, is een bedrag ter hoogte 

van €2,14 miljoen (€1,22 + €0,92) niet tot besteding gekomen. Dit bedrag kan daarom wor-

den herbestemd ten behoeve van 2017.  

 

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de realisatiecijfers 

van 2016 per voorziening en het resultaat op het geheel van de GDI vast te stellen.  

 

Bestemming middelen 2017 

Conform Digiprogramma 2017 is er  in 2017 nog een bedrag van €5,32 mln. meegenomen uit 

2016. Dit bedrag is opgebouwd uit de bedragen van de extra comptabele tabel2 (€4,41), on-

deruitputting Bureau Digicommissaris 2016 (€0,35) en onderuitputting Aanvullende Post GDI 

2016 (€0,56). Ook is er nog €0,72 miljoen beschikbaar op de Aanvullende Post GDI 2017. Dit 

bedrag resteert op de Aanvullende Post GDI vanwege indexering (loon- en prijsbijstelling) in 

2017. Totaal is er nog een bedrag van €8,18 miljoen beschikbaar voor bestemming in 2017. 

Dit resulteert in onderstaand overzicht: 

 

Nog te besteden middelen AP 2017 (Bedragen in mln. €) 

Beschikbaar AP GDI 2017 88,61 

Bevoorschotting AP t.b.v. 2017 -87,89  
 

0,72 

Extra comptabele tabel 4,41 
 

Onderuitputting Bureau Digicommissaris 0,35 
 

Onderuitputting AP 2016 0,56 
 

  

5,32 

Realisatiecijfers 2016 GDI BZK 1,22 

Realisatiecijfers 2016 GDI EZ 0,92 

2,14 

Totaal 8,18 

 

Aangezien het om gezamenlijk bijeengebrachte middelen van de Aanvullende Post GDI gaat, 

is de Digicommissaris van mening dat over besteding van deze middelen interbestuurlijk 

moet worden besloten. Per mail is aan alle leden van de regieraden gevraagd om voorstellen 

voor bestemming van deze beschikbare middelen in aanloop naar en tijdens de vergaderin-

gen van de regieraden op 11 en 13 april in te brengen. Dit betreft voorstellen voor gewenste 

                                                           

2 De extra comptabele tabel betreft middelen van de Aanvullende Post, die bevoorschot zijn op de begro-

tingen van BZK, EZ en de Belastingdienst. Deze middelen zijn niet tot besteding gekomen en staan op de 

begrotingen van BZK, EZ en de Belastingdienst.   
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(door)ontwikkeling van de GDI of waarmee gezamenlijke/generieke problematiek kan worden 

opgelost. Deze voorstellen vanuit de regieraden zijn toegevoegd aan de longlist van voorstel-

len die BZK, EZ en enkele afnemers reeds hebben aangeleverd. Deze longlist is tijdens de 

regieraden besproken.  

 

Vanuit de verschillende regieraden is aangegeven dat de te financieren voorstellen moeten 

bijdragen aan het verbeteren van generieke digitale voorzieningen. Er staan voorstellen op 

de long list die hieraan voldoen, en er zijn vanuit de regieraden nog aanvullende voorstellen 

ingebracht die daar ook aan voldoen. In algemene zin hebben de regieraadleden ook aange-

geven te willen voorkomen dat er later alsnog met de pet rondgegaan moet worden. Een 

zekere reservering voor gewenste voorzieningen/functionaliteit die later in het jaar gaan spe-

len lijkt daarom gewenst.  

 

Op basis hiervan wordt aan het Nationaal Beraad voorgesteld om de volgende voorstellen te 

financieren uit de nog voor 2017 beschikbare middelen uit de Aanvullende Post GDI:  

eIDAS (2,7 mln), kwaliteitsverbetering Digipoort (1,2 mln), stelselcatalogus (0,7 mln). Deze 

voorstellen leiden tot verbetering van generieke digitale voorzieningen, worden gesteund 

door één of meerdere afnemers en zijn urgent (zie toelichting in bijlage I). 

 

Daarnaast komt vanuit de regieraden de vraag naar doorontwikkeling van de berichtenvoor-

ziening om uitgaand berichtenverkeer naar bedrijven mogelijk te maken (adresseren op KvK-

nummer en RSIN).  De onderhanden vernieuwing van de berichtenvoorziening vraagt alle 

beschikbare capaciteit tot na de zomer. Het verzoek is of het Nationaal Beraad een deel van 

de beschikbare middelen (1,8 mln) wil reserveren voor de realisatie van uitgaand berichten-

verkeer naar bedrijven, zodat direct na afronding van het GEB-GLOBE traject doorgepakt kan 

worden met de realisatie van deze door afnemers zeer gewenste functionaliteit. Daarnaast is 

bij afnemers behoefte aan nieuwe functionaliteiten in de berichtenbox en MijnOverheid 

(tweewegverkeer en betaalfunctionaliteit). Hiervan moeten eerst de behoefte én de haal-

baarheid nader onderzocht moeten worden. Voorgesteld wordt om voor dit (voorbereidend) 

onderzoek in 2017 ook middelen te bestemmen (0,2 mln).  

 

Tot slot wordt op advies van de regieraden voorgesteld om de rest van de beschikbare mid-

delen te reserveren voor (een versnelling van het onderzoek naar en) de realisatie van een 

generieke machtigingsvoorziening. Het is nog niet bekend hoeveel middelen hiervoor nodig 

zijn, maar gezien de breed gedeelde behoefte en urgentie op dit onderwerp, lijkt het waar-

schijnlijk dat nog in 2017 gestart moet worden met een vorm van een generieke machti-

gingsfunctionaliteit. Dit onderwerp zal besproken worden in het volgende Nationaal Beraad, 

waarbij ook de besteding van deze middelen aan de orde kan komen. 

 

Aan het Nationaal Beraad wordt voorgesteld om het voor 2017 beschikbare bedrag 

van € 8,18 mln. als volgt te bestemmen: 
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Voorziening Bedrag (mln. €) Over te boeken naar 

eIDAS3 2,7 EZ 

kwaliteitsverbetering Digi-

poort 

1,2 EZ 

Stelselcatalogus 0,7 BZK 

Doorontwikkeling berichten-

voorziening; berichtenver-

keer naar bedrijven, plus 

voorbereiding nieuwe functi-

onaliteit 2018 

1,8 + 0,2 EZ (1,8), BZK (0,2) 

Rest: reserveren generieke 

Machtigingsvoorziening 

1,58 BZK 

 

Vrijgave middelen 2018 

In voorgaande jaren zijn na goedkeuring van het Digiprogramma, tijdens het voorjaar de 

middelen voor het daaropvolgende jaar (t+1) bevoorschot. Dit voorjaar is dat nog niet ge-

beurd, omdat het Digiprogramma 2017 alleen betrekking heeft op het lopende jaar en 2018 

(t+1) niet is meegenomen. Dat had te maken met het ontbreken van volledige financiële 

dekking voor 2018, specifiek voor DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Op basis van de besluit-

vorming in de Ministerraad 24 februari jl. zullen de toerekenbare kosten voor deze voorzie-

ningen vanaf 2018 worden doorbelast.  

 

Voor wat betreft de overige GDI-voorzieningen wordt het Nationaal Beraad ver-

zocht om de middelen van de Aanvullende Post GDI conform onderstaande tabel 

voor bevoorschotting vrij te geven, waarna bij vaststelling van het Digiprogramma 2018 

de werkelijke bedragen kunnen worden vastgesteld4.  

 

Bijdragen uit Aanvullende Post conform concept bestedingsplannen 2018 

Voorzieningen 
(Bedragen in 

mln. €) 

Stelselvoorzieningen  (Digikoppeling, Digilevering, Digimelding, Stelselcatalogus) 7,76 

eFactureren (MinEZ) 1,5 

Overheid.nl (BZK) 0,63 

PKI Overheid (BZK) 0,75 

eID (BZK) 3,2 

eID (EZ) 5,5 

Bureau Digicommissaris 3 

  
                                                           

3
 Impliciet wordt hiermee eIDAS, meer specifiek het BRP koppelpunt erkend als generieke digitale voor-

ziening 

4 Teveel ontvangen voorschotten kunnen via een extracomptabele tabel inzichtelijk worden gemaakt. Op 

basis van besluitvorming kunnen deze middelen worden herbestemd. 
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Bijlage I: onderbouwing te honoreren voorstellen  

Onderwerp Kosten 

2017 

Opmerkingen 

BRP-koppelpunt tbv eIDAS 2,7 mln Indien cofinanciering EU verkre-

gen kan worden, dan is niet ge-

hele 2,7 mln nodigGrote claim is 

echter niet kansrijk 

Digipoort kwaliteitsimpuls / door-

ontwikkeling 

1,2 mln Urgente acties: oplossen versto-

ringen, aanbesteding en verbre-

ding.  

Stelselcatalogus  0,7 mln BZK 

Berichtenvoorziening 1,8 mln + 

0,2 mln 

Realiseren doorontwikkeling 

GLOBE. Gereed maken voor be-

richtenverkeer naar ondernemers 

en nader onderzoeken en voorbe-

reiden tweewegverkeer en betaal-

faciliteit. 

Generieke machtigingsvoorziening  1,58 mln Op suggestie van o.a. de regie-
raad I&A 

 

 

Toelichting 

 

a. BRP-koppelpunt tbv eIDAS 

 

1. Benodigd bedrag in 2017: 2,7 mln euro 

 

2. Onderbouwing nut en noodzaak: 

• Er moet een BRP-koppelpunt worden ontwikkeld dat een centrale verificatie tussen 

buitenlandse identiteitsgegevens en een Burgerservicenummer mogelijk maakt. De 

regieraad Identificatie en Authenticatie heeft hiertoe eind 2016 besloten. 

• Op deze manier wordt optimaal voldaan aan de geest van de eIDAS-verordening om 

digitaal en zoveel mogelijk in real time buitenlandse identiteiten te kunnen verwer-

ken. Ook worden op deze manier overheidsdienstverleners maximaal ontzorgd. 

• Met dienstverleners OCW, V&J en SZW wordt deelgenomen aan een CEF call om hun 

inzet deels te bekostigen met Europees geld. Het is nog niet zeker of er vanuit Euro-

pees geld ook daadwerkelijk middelen komen. Mogelijk is dus het gehele bedrag van 

2,7 mln. nodig, in ieder geval moet dit ‘voorgeschoten’ worden. 

• Indien er geld overblijft, dan zal dat terugvloeien naar de aanvullende post. 

 

3. Waarom is nu claim op AP nodig (prioriteit): 

• Veel dienstverleners (SVB, Belastingdienst, UvW, DUO en gemeenten) zijn afhankelijk 

van een BSN voor hun dienstverlening. Zonder een BRP-koppelpunt voorziening moe-

ten dienstaanbieders iedere keer dat de EU burger inlogt het BSN verifiëren. Dit le-

vert extra administratieve lasten op met vertragingen in de dienstverlening tot ge-

volg. 
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• Zonder de bijdrage uit de Aanvullende Post zal de CEF-aanvraag te hoog zijn om ge-

honoreerd te worden. Er moet dan opnieuw gezocht worden naar financiering bij de 

toekomstige afnemers/dienstaanbieders. Dat betekent sowieso een half jaar vertra-

ging. Dienstaanbieders moeten dan tijdelijke maatregelen treffen om het BSN te veri-

fiëren. 

• Om een BRP-koppelpunt voor de termijn van september 2018 klaar te hebben, is een 

garantie nodig voor het gehele bedrag. Daarom is het voorstel om € 2,7 miljoen te 

bekostigen uit de onderuitputting van de Aanvullende Post GDI van 2016. 

• Voor de claim voor Europees geld geldt ook dat op korte termijn de middelen nodig 

zijn om EU-cofinanciering te kunnen krijgen 

 

4. Incidenteel of structureel: 

• Het gaat om incidentele middelen voor ontwikkeling van het BRP-koppelpunt. 

• Voor de structurele beheerkosten zal nog een arrangement worden opgesteld, binnen 

de kaders voor doorbelasting van beheer- en exploitatiekosten binnen de GDI. 

 

b. Digipoort (kwaliteitsimpuls) 

 

1. Benodigd bedrag in 2017: 1,2 mln. 

 

2. Onderbouwing nut en noodzaak: 

• Eind 2016 en begin 2017 hebben zich grote verstoringen voorgedaan in de berichten-

stromen via Digipoort. Hierdoor werd het primaire proces van de afnemers (o.a. Be-

lastingdienst, import en export) ernstig verstoord. Ook leiden storingen bij de indie-

ners van berichten tot onzekerheid over het aankomen van berichten en de tijdige 

afhandeling. 

• De huidige contracten voor Digipoort lopen af per eind 2019. Daarom moet de nieuwe 

aanbesteding snel worden gestart. Ook dient er rekening te worden gehouden met 

wensen voor doorontwikkeling van Digipoort en een zorgvuldig migratietraject van 

een jaar. Dit zet druk op het beschikbaar hebben van schaarse capaciteit en deskun-

digheid op het gebied van de aanbesteding.  

• Medio 2016 is een traject voor verbreding van het gebruik van Digipoort in gang ge-

zet. Verbreding kan betrekking hebben op meerdere gebruikers en op nieuwe berich-

tenstromen (SBR). De ervaring leert dat het aansluiten van nieuwe gebruikers een in-

tensief traject van begeleiding is, waarbij overigens de nieuwe gebruikers een deel 

van de kosten zelf financieren. Begeleiding vanuit Logius is echter noodzakelijk om de 

adoptie van SBR en Digipoort te versnellen. 

Deze onderwerpen zijn aan de orde gekomen in het Bestuurlijk Overleg Digipoort en de Re-

gieraad Interconnectiviteit. Daar is het belang onderschreven. 

 

3. Waarom is nu claim op Aanvullende Post nodig (prioriteit): 

• Logius heeft na de verstoringen een Tasforce in het leven geroepen om de oorzaken 

en oplossingen in beeld te brengen. De afnemers van de berichten via Digipoort ge-

ven aan het oplossen hoge prioriteit. 

• De Europese aanbesteding dient eind 2018 te zijn om een zorgvuldige migratie in 

2019 mogelijk te maken. Europese aanbestedingen hebben een lange doorlooptijd. 

Ook dient de aan te besteden dienstverlening door de afnemers nauwkeurig te wor-

den beschreven. Dit zet enerzijds een hoge druk op de aanbesteding terwijl de capa-

citeit en deskundigheid schaars zijn. 

• De verbreding is medio 2016 in gang gezet en levert inmiddels een aantal kansrijke 

berichtenstromen op. Hiernaast levert verbreding van Digipoort een bijdrage aan de 
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doorbelasting van de beheerkosten omdat de kosten over meerdere afnemers kunnen 

worden verdeeld. 

Naast de genoemde onderwerpen dient de financiering van de beheerkosten 2017 nog te 

worden gefinaliseerd. Hierop bestaat nog een gat van € 645.000. Hiervoor moeten nog slui-

tende afspraken worden gemaakt. Dit valt buiten de scope van de kwaliteitsimpuls.  

 

4. Incidenteel of structureel: 

• Het betreft incidentele kosten die zich echter wel over meerdere jaren zullen verde-

len, zoals de aanbesteding Digipoort. In 2017 is 1,2 mln. nodig. 

 

c. Stelselcatalogus 

Er is een toenemende vraag om de stelselcatalogus ook buiten het stelsel van basisregistra-

ties in te zetten. Het proces Doorontwikkeling Gegevenslandschap (onder regie van de Regie-

raad Gegevens) leidt tot een nieuwe scope van de Stelselcatalogus: het draaipunt in een 

federatief stelsel van overheidsgegevenscatalogi. Om een dergelijke gegevenscatalogus voor 

het Gegevenslandschap te realiseren, is reeds voorzichtig gestart met de doorontwikkeling 

van de stelselcatalogus. Dit proces kan worden versneld door in 2017 al extra budget toe te 

kennen.  

 

d. Doorontwikkeling berichtenvoorziening 

 

1. Benodigd bedrag in 2017: 1,8 mln. 

 

2. Onderbouwing nut en noodzaak: 

• Als de herbouwde berichtenvoorziening in de zomer van dit jaar wordt opgeleverd, is 

deze geschikt voor het uitsturen van berichten naar burgers. Om tot een brede be-

richtenvoorziening te komen is het nodig dat er doorontwikkeling plaatsvindt  naar 

berichtenverkeer voor bedrijven en tweewegverkeer. Om dit te realiseren worden drie 

plateaus onderscheiden: 

o berichtenvoorziening is geschikt voor meerdere soorten ID’s (KvK en RSIN 

nrs) 

o berichtenvoorziening kan met complexe machtigingen werken (machtingen-

voorziening is randvoorwaardelijk) 

o ondersteunen van tweewegverkeer. 

• Voor het ondersteunen van meerdere soorten ID’s is al een bedrag van tussen de € 

1,4 en € 1,8 mln. nodig, voor verdere plateaus zullen nog aanvullende middelen no-

dig zijn. 

 

3. Waarom is nu claim op Aanvullende Post GDI nodig (prioriteit): 

• Ondernemers krijgen nu nog maar beperkt digitaal hun berichten. Door nu de moge-

lijkheid tot het verzenden van berichten te verbreden wordt de dienstverlening aan 

ondernemers verbeterd en krijgen overheden de mogelijkheid om ook  massaal uit-

gaande berichten naar ondernemers te versturen.  

• Snelle realisatie van massaal uitgaand verkeer is daarmee ook randvoorwaardelijk 

voor het succes van MOvO. 

 

4. Incidenteel of structureel: 

• het betreft hier een incidentele investering in doorontwikkeling. 
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e. Generieke Machtigingsvoorziening 

In de regieraad I&A is twee keer gesproken over een generieke machtigingsvoorziening. Be-

hoefte en urgentie worden breed gedeeld. Wordt verder toegelicht tijdens Nationaal Beraad, 

bij agendapunt ‘nieuws uit de regieraden’.  
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Bijlage II – Realisatie 2016 GDI voorzieningen BZK  

 

 

(Bedragen in mln. €) Vastgesteld 

bestedingsplan Mutaties Realisatie Verschil  

in te zetten 

GDI 2017 Toelichting mutaties 

 
Dienstverlening 

1.4 
eFactureren

1)
 4,15  0,21  4,34  0,02  betreft bijlage Logius 

aandeel Aanvullende Post 1,85  -     0,02  

 

1.5 
MijnOverheid (incl. BB burgers) 21,36  1,41  23,52  -0,75  

deel van de kosten zijn toegerekend naar project vernieuwing 

berichtenvoorziening, inclusief bijdrage Belastingdienst, ad € 5,4 

mio en Logius ad € 0,67 mio) 

aandeel Aanvullende Post 18,08  -     -0,75  

1.6 
Overheid.nl (inc. overheidsorganisaties) 1,37  0,00  1,20  0,17  

aandeel Aanvullende Post 0,56  -     0,17  

 
1.7 

Samenwerkende Catalogi 0,38  0,00  0,35  0,02  

aandeel Aanvullende Post - -     - 

 

 
Identificatie & Authenticatie 

2.1 eID (BZK) 8,00  -1,72  6,28  0,00  

herverdeling budget a.g.v. herschikking verantwoordelijkheden 

tussen BZK en EZ 

aandeel Aanvullende Post 8,00  -1,72      - 

 
2.2 

DigiD 34,12  0,63  37,99  -3,24  betreft bijlage Logius 

aandeel Aanvullende Post 17,34  -     -3,24  

 

 
Gegevens 

3.1 
BSN Beheervoorziening 2,60  0,81  3,40  0,01  toename kosten 

aandeel Aanvullende Post - -     - 

 
3.2 t/m 

3.5 
Stelselvoorzieningen 14,39  4,25  13,97  4,68  

toename kosten, inclusief bijdrage Logius, ad € 1,46 mio en DO 

2015 

aandeel Aanvullende Post 9,77  -     4,68  

 

 
Interconnectiviteit 

4.1 
Diginetwerk 0,60  0,00  0,53  0,07  

aandeel Aanvullende Post - -     - 

 
4.4 

PKIoverheid 1,20  0,00  0,95  0,25  

  aandeel Aanvullende Post 0,04  -     0,25  
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4.5 
NORA 0,60  0,00  0,50  0,10  

aandeel Aanvullende Post - -     - 

4.6b 
Webrichtlijnen 0,40  0,00  0,52  -0,12  

  aandeel Aanvullende Post - -     - 

4.7 
DDoS 1,22  0,00  1,13  0,09  

aandeel Aanvullende Post 0,06  -     0,09  

 
 

 

 
Totaal voorzieningen 90,39  5,59  94,67  1,31  1,22  

 

 

 

 Doorlopende opdrachten BZK, zonder afrekening 2016
5
 

Bijdragen 

AP 2016 Realisatie 

 
Vernieuwing berichtenvoorziening 

 

8,34  - 

   
 

eIDAS (BZK) 0,40  - 

 
Overheid.nl incl overheidsorganisaties 0,46  - 

 
Veilig Digitaal Communiceren (VDC) 0,50  - 

 
9,70  

 

  

                                                           

5 Dit betreft de opdrachten van BZK die over de jaargrens heenlopen. Derhalve zijn hierover nog geen realisatiecijfers beschikbaar.    
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Bijlage III – Realisatie 2016 GDI voorzieningen EZ  

 

(Bedragen in mln. €) Vastgesteld 

bestedingsplan Mutaties  Realisatie Verschil  

in te zetten 

GDI 2017 Toelichting mutaties  

 
Dienstverlening 

      
1.1 

Digitaalondernemersplein 4,50  0,00  4,70  -0,20  
 

aandeel Aanvullende Post - -     - 

1.2 
Ondernemingsdossier 5,40  -1,00  4,47  -0,07  

 

Besloten is om Ondernemingsdossier af te bouwen; het OD 

gaat straks op in MijnOverheid voor Ondernemers; ca. € 1 

miljoen budget OD is in 2016 derhalve aangewend voor ont-

wikkeling MOvO. 

aandeel Aanvullende Post - -     - 

 
1.3 

Berichtenbox bedrijven 0,50  0,55  1,07  -0,02  
 

doorontwikkeling Berichtenbox voor Bedrijven 

aandeel Aanvullende Post   0,55      - 

1.4 
eFactureren 0,50  0,70  1,34  -0,19  

 
ondersteunend bureau Medeoverheden bij Pianoo 

aandeel Aanvullende Post - -     - 

 
1.8 

SBR
6
 21,10  0,00  23,00  -1,90   

aandeel Aanvullende Post 0,40  -     - 

1.9 
Antwoord voor Bedrijven 3,50  0,00  3,50  0,00  

 
 aandeel Aanvullende Post - -     - 

 
MijnOverheid voor Ondernemers 0,00  2,50  2,54  -0,04  

 
ontwikkeling basisversie Mijnoverheid voor Ondernemers 

 
aandeel Aanvullende Post - 1,50      - 

  

 
Identificatie & Authenticatie 

 

2.1 
eID (EZ)

7
 5,10  2,85  7,71  0,24  

 

voorbereidingskosten AT, meerkosten AT toezichtactiviteiten, 

inrichten crisisstructuur ETS-stelsel en eIDAS & herverdeling 

budget EZ met BZK ad € 1,78 mio 

aandeel Aanvullende Post 3,50  2,85      0,14  

2.3 eIDAS 0,00  1,06  1,06  0,00   

inregelen toezicht & implementatie kosten eID-deel van 

eIDAS 

aandeel Aanvullende Post - 1,06      - 

 
 

     
 

   

                                                           

6 Realisatiecijfers zijn inclusief meerkosten generieke dienstverlening Logius ad € 512k. 

7 In de onderuitputting  zit € 100k welke reeds in de extra comptabele tabel is opgenomen als inrichting crisisstructuur t.b.v. ETD-stelsel en eIDAS. 



 

 

Notitie  Financiële cyclus GDI   2017-0000200022

de Digicommissaris  Pagina 12 van 12 

Interconnectiviteit 
  

4.2 Digipoort 6,50  0,00  6,18  0,32  
  

 

aandeel Aanvullende Post 6,50  -     0,32  
 

 4.3 Digipoort KIS- migratie OTP 28,00  0,00  27,54  0,46  
  

aandeel Aanvullende Post 25,80  -     0,46  
 

4.6a Standaarden 2,10  0,00  1,98  0,12  
  

 

aandeel Aanvullende Post - -     - 
 

 

      
  

 

      
  

 

Totaal voorzieningen 77,20  6,62  85,10  -1,28  0,92  
 

  

 


