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Gevraagd: 

- Kennisnemen van het proces van totstandkoming Digiprogramma 2018 

- Reactie op bestedingsplannen en de door Regieraden gemaakte opmerkingen 

- Uw aanvullingen en/of suggesties bij de concept-clusterplannen 

- Uw suggesties voor de opzet/inhoudsopgave van het Digiprogramma 2018 

 

Inleiding 
Met de uitvraag, dit voorjaar, van de bestedingsplannen 2018 per GDI-cluster is eveneens 

het proces van totstandkoming van het Digiprogramma 2018 gestart. Deze oplegnotitie biedt 

een leeswijzer voor de elementen die tezamen de contouren van het Digiprogramma weerge-

ven: de bestedingsplannen, de vier clusterplannen en de globale inhoudsopgave van het Di-

giprogramma. 

Op basis van uw reacties wordt het Digiprogramma verder vorm gegeven. In het Nationaal 

Beraad van 21 november a.s. zal het volledige Digiprogramma in concept aan u worden aan-

geboden.  
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Totstandkomingsproces Digiprogramma: relevante data 

26 september Op basis van adviezen regieraden, zal het Nationaal Beraad, ten behoe-
ve van het Digiprogramma 2018:  

1. De bestedingsplannen bespreken en waar mogelijk vaststellen.
2. Het overzicht/longlist van de ambities GDI 2018 waarvoor nog

dekking gevonden moet worden bespreken.
oktober Ten behoeve van het Digiprogramma 2018, vinden in oktober gesprek-

ken plaats over de gebruiksambities en het portfolio van de GDI, waarbij 
het vraagstuk over doorbelasting tussenvoorzieningen ook aan de orde 
zal komen.  

31 oktober- 
2 november 

In de regieraden ‘puntjes op i’ van bestedingsplannen zetten en advies 
formuleren over hoe longlist Ambities GDI 2018 teruggebracht kan wor-
den tot een shortlist. 

21 november Het Nationaal Beraad neemt ten behoeve van het Digiprogramma een 
besluit over:  

1. De nog niet vastgestelde bestedingsplannen 2018.
2. De shortlist van ambities GDI 2018 inclusief de bekostiging hier-

van.
eind november Bestedingsplannen worden, waar nodig, op basis van definitieve besluit-

vorming in het Nationaal Beraad nog aangepast door Bureau Digicom-
missaris, waarna deze worden gepubliceerd. 

Bestedingsplannen 2018 en commentaar Regieraden 
De bestedingsplannen 2018 geven een overzicht van de beheer- en exploitatielasten van de 

GDI-voorzieningen in 2018. De bestedingsplannen vormen input voor de clusterplannen in 

het Digiprogramma.  

De Regieraden voorafgaand aan dit Nationaal Beraad hebben de bestedingsplannen bespro-

ken. Daarbij zijn onder meer de volgende opmerkingen gemaakt. 

Identificatie en authenticatie 

Algemeen 

Waardering wordt uitgesproken dat met de totstandkoming van de bestedingsplannen de 

informatiepositie van interbestuurlijke partners van de GDI steeds beter wordt.  

Met betrekking tot de doorbelastingsafspraken wordt gevraagd om transparantie over wat 

daarbij in scope is en wat niet (en dus om nadere afweging van nut en noodzaak vraagt).  

eIDAS 

Omdat er al in Q4 2017 gestart moet worden met relevante werkzaamheden, onderzoekt 

EZ de mogelijkheid om op basis van het profijtbeginsel de kosten te laten dekken door de 

grote gebruikers.  

Verder wordt ten aanzien van het BRP-koppelpunt gechecked of het soortgelijke koppelpunt 

dat bij VenJ in gebruik is, hergebruikt kan worden.  

JansenFa
Doorhalen
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DigiD  

Er is behoefte aan inzicht in een meerjarige ontwikkeling van de tarieven.  

 

DigiD machtigen 

Vragen worden gesteld bij de stijging van kosten voor de komende jaren. Dit wordt verklaard 

door toegenomen kosten die gepaard gaan met beveiligingseisen.   

 

eID en publiek middel BZK-deel 

Aandachtspunt blijft het interbestuurlijk aangehaakt houden van alle betrokken partijen uit 

het interbestuurlijke veld, helderheid over de governance, en proactief delen van relevante 

informatie. 

 

Abusievelijk is de Publieke Routeringsdienst in het bestedingsplan opgenomen. Het betreft 

een investeringsambitie, waarover nog nadere besluitvorming zal plaatsvinden. Bij het ont-

wikkelen van de publieke routeringsdienst wordt nadrukkelijk naar de toepasbaarheid van de 

Toegangsverleningsservice (TVS) van EZ gekeken. 

 

Identificatie & Authenticatie 2018   

voorziening Benodigd Beschikbaar 
Nog geen 

dekking  

2.1a eID  19,20  19,20    
2.1b ETD (eHerkenning en Idensys) 7,00  7,00    
2.2a DigiD 34,03  34,03   Vanaf 2018 doorbelast 

2.2b DigiD Machtigen 12,50  12,50    
2.3 eIDAS 5,75  0,00  -5,75  Zie bijbehorende be-

spreeknotitie  

Totaal Identificatie & Authenticatie 78,48  72,73    
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Dienstverlening 

Algemeen wordt in de Regieraad Dienstverlening gesteld dat de bestedingsplannen transpa-

ranter kunnen zijn met betrekking tot de kostenontwikkeling. Afnemerraden moeten op dit 

punt beter positie innemen of in positie worden gebracht.  

 

eFactureren 

Vragen worden gesteld over een dekkingstekort van 1,6 miljoen euro op beheer- en exploita-

tiekosten en 0,9 miljoen euro ten behoeve van doorontwikkeling. Geconstateerd wordt dat 

vraagstuk dit vraagstuk in eerste instantie thuishoort op de agenda van de ICBR (Interdepar-

tementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst). 

 

Dienstverlening 2018 

  
voorziening Benodigd Beschikbaar 

Nog geen 

dekking  

1.1 Digitaal Ondernemersplein 4,70  4,70    
1.2b MijnOverheid voor Ondernemers 4,90  4,90    
1.3 Berichtenbox voor bedrijven 1,00  1,00    
1.4 eFactureren  8,00  5,50  -2,50  Zie bijbehorende bespreeknotitie  

1.5 MijnOverheid  36,35  36,35   Vanaf 2018 doorbelast 

1.6a  Overheid.nl  1,46  1,46    
1.6b Life-events 0,14  0,14    
1.7 Samenwerkende Catalogi   0,32  0,32    
1.8 Digipoort SBR 23,54  23,54   Vanaf 2018 doorbelast 

1.9 Antwoord voor Bedrijven 4,00  4,00    
Totaal dienstverlening 84,41  81,91    

 

Gegevens 

Algemeen 

Waardering wordt uitgesproken voor de wijze waarop de bestedingsplannen aan de Regieraad 

zijn gepresenteerd.  

 

Stelselvoorzieningen 

Het bestedingsplan voor de stelselvoorzieningen is niet uitgesplitst naar de afzonderlijke stel-

selvoorzieningen hetgeen het totaal minder transparant maakt. 

 
Gegevens 2018 

   
voorziening Benodigd Beschikbaar 

Nog geen dek-

king 

3.1 Beheervoorziening BSN 3,42  3,42   

3.5 Stelselvoorzieningen 14,74  14,74   

Totaal gegevens 18,16  18,16   
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Interconnectiviteit 

Diginetwerk 

Geconstateerd wordt dat de exploitatiekosten van Diginetwerk met 20% toenemen waarvoor 

geen duidelijke verklaring wordt gegeven. Hierin zal alsnog worden voorzien.  

 

NORA en Digitoegankelijkheid 

Bij NORA en Digitoegankelijkheid wordt de link naar de Omgevingswet gemist. Specifiek 

wordt voor het bestedingsplan NORA gevraagd de op initiatief van de regieraad gevraagde 

focuspunten terug te laten komen.  

 
Interconnectiviteit 2018 

  
voorziening Benodigd Beschikbaar 

Nog geen 

dekking  

4.1 Diginetwerk  1,27  1,27    
4.3a Digipoort Handel & 

Transport 

29,82  29,82   Vanaf 2018 doorbelast 

4.3b Digipoort Financiële 

Stromen 

1,72  1,72   Vanaf 2018 doorbelast 

4.5 PKIoverheid 1,42  1,42    
4.6 NORA 0,42  0,42    
4.7 Standaarden 2,10  2,10    
4.8 Digitoegankelijkheid 0,47  0,47    
Totaal interconnectiviteit 37,22  37,22    

 

Bespreekpunt Nationaal Beraad 

- Uw eventuele reactie op de bestedingsplannen. Voor de goede orde: de in de Regieraden 

gemaakte opmerkingen (nadere onderbouwing, vergroting transparantie) worden bij de defi-

nitieve versies van de bestedingsplannen meegenomen.  
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Clusterplannen Digiprogramma 2018 

Naast de bestedingsplannen zijn in de afgelopen regieraden ook de eerste concepten van de 

clusterplannen besproken. De opmerkingen die in de regieraden gemaakt zijn over de clus-

terplannen, zijn in de voorliggende clusterplannen verwerkt. In de volgende regieraden (ok-

tober) worden deze clusterplannen nogmaals besproken. 

 

Bespreekpunten Nationaal Beraad 

- Heeft u nog suggesties voor aanvullingen of wijzigingen in de clusterplannen? 

 

Globale inhoudsopgave Digiprogramma 2018 

Zoals vermeld wordt het complete Digiprogramma in concept in de novembervergadering van 

het Nationaal Beraad geagendeerd. Om u een beeld te geven van de voorgestelde inhoud, is 

bijgaande inhoudsopgave bijgevoegd. 

 

Bespreekpunten Nationaal Beraad 

- Heeft u nog suggesties voor of opmerkingen bij de globale inhoudsopgave? 
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