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Geachte leden van het Nationaal Beraad, 

 

Bijgevoegd is de nota ‘Voorstel tariefstructuur doorbelasting MO, DigiD en Digipoort’, ter 

bespreking in het Nationaal Beraad van 26 september 2017.  

 

De voorgestelde tariefstructuur is interbestuurlijk afgestemd in een stuurgroep en een 

begeleidingscommissie.  

 

De financiële effecten van de voorgestelde nieuwe tariefstructuur zijn ten opzichte van het 

MR-besluit van 24 februari 2017 ingrijpend; enkele partijen worden geconfronteerd met 

(forse en) onvoorziene kostenstijgingen ten opzichte van de raming ten tijde van het 

Ministerraadsbesluit in februari 2017. Er wordt daarom met een aantal partijen nog 

gesproken over het opvangen van de effecten van de voorgestelde tariefstructuur.   

 

De MR-besluitvorming van februari ziet ook op de versterking van de sturing door afnemers. 

De voorstellen daartoe moeten onderdeel zijn van de herijking van de integrale sturing op de 

digitale overheid en de GDI, die op dit moment –in opvolging van Maak Waar! en ter 

voorbereiding op een nieuw kabinet- wordt uitgewerkt. BZK heeft daarbij de regie. Om te 

borgen dat betalende partijen vanaf 2018 ook in staat kunnen worden gesteld om (mee) te 

bepalen, zal de sturing door afnemers de komende weken, in gezamenlijkheid en onder regie 

van BZK, worden uitgewerkt. Zo mogelijk zal nog vóór het Nationaal Beraad een eerste 

gesprek hierover worden gevoerd. 

 

Vanuit de regierol die de Ministerraad mij heeft gegeven, zal ik bij bovengenoemde 

gesprekken betrokken zijn en het Nationaal Beraad over de uitkomsten informeren.   

 

Besluitvorming door het Nationaal Beraad over de te kiezen tariefstructuur is nodig om Logius 

in staat te stellen de doorbelasting per 2018 tijdig te effectueren in de processen en 

systemen; mocht op 26 september blijken dat de besluitvorming niet kan worden afgerond, 

zal een extra Nationaal Beraad worden ingelast. 
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Tot slot: gelet op het belang van de Belastingdienst bij de GDI en de voorgestelde 

tariefstructuur, ben ik voornemens om de DG Belastingdienst uit te nodigen voor het 

komende Nationaal Beraad. Ik ga ervan uit dat daartegen geen bezwaren bestaan.  

 

Ik vertrouw op een goede bespreking op 26 september! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Eenhoorn, 

Digicommissaris 

 


