
In de regieraden van oktober is een longlist van investeringsambities voor de GDI gepresenteerd 
en besproken, zie daarvoor bijlage 2: onderbouwing investeringsambities GDI 2018. De longlist 
was een werk in uitvoering en is sindsdien op punten aangevuld en/of gecorrigeerd. Voor deze 
ambities wordt (soms meerjarig) een beroep gedaan op de resterende middelen op de Aanvullende 
Post GDI.  

Wijzigingen investeringsambities in het totaaloverzicht t.o.v. bijlage 2: 

Voorstel 1c en 1d. MijnOverheid, Notificeren van gemachtigden en machtigen van 
professionals/organisaties. 
Vanwege de samenhang met het machtigingsvraagstuk is besloten deze ambities in dat kader 
nader te bezien en mee te nemen in de herijking GDI. Deze voorstellen hebben daarom een lagere 
prioriteit gekregen en zullen op dit moment geen beroep op de AP doen voor 2018. 

Voorstel 2a. MijnOverheid Berichtenvoorziening, Project GEB  GLOBE. 
Naar aanleiding van besluitvorming in de stuurgroep vernieuwing berichtenvoorziening over de 
herijkte planning van het project is het benodigde bedrag aangepast. In plaats van 3,4 miljoen is 
het benodigde bedrag vastgesteld op 1,44 miljoen.  

Voorstel 2b. MijnOverheid Berichtenvoorziening, Vooronderzoek federatief stelsel. 
Het vooronderzoek naar het federatieve stelsel loopt door in begin 2018. Over eventueel verder 
vervolg dient nog besluitvorming plaats te vinden. Daarmee is er op dit moment geen aanvullend 
budget nodig, en vervalt het beroep op de AP in 2018.  

Voorstel 3a. SBR, Acceleratie SBR. 
Deze ambitie wordt in 2018 bekostigd door BZK, daarmee vervalt het beroep op de AP voor 2018. 

Voorstel 4d. eID, verhogen dekkingsgraad DigiD Substantieel en Hoog. 
Er is in de DG-stuurgroep eID besloten om voor het verhogen van de dekkingsgraad eerst de 
uitkomsten van de marktconsultatie af te wachten. Dan wordt op basis van deze uitkomsten een 
plan voor het vervolg opgesteld. Op dit moment wordt daarom geen beroep gedaan op de AP en 
wordt besluitvorming uitgesteld tot later in het jaar.  

Voorstel 5a. DigiD, Versterking DigiD. 
Bij de voorstellen van oktober is ten onrechte het beschikbare bedrag opgehoogd van 2 miljoen 
naar 3,7 miljoen. Dit is nu gecorrigeerd.  

Voorstel 7a en 7b. Machtigingsvoorziening, programma Machtigen spoor 1 en 2. 
Deze voorstellen zijn gebaseerd op programmaplan uit 2017. Het programmaplan wordt op dit 
moment herijkt, in het eerste kwartaal van 2018 neemt de stuurgroep een besluit over het vervolg. 
Het beschikbare budget is voldoende om de verkenningsfase voort te zetten, daarom wordt nu 
geen beroep gedaan op de AP. Voor de realisatiefase zal wel aanvullend budget nodig zijn, hiervoor 
wordt medio 2018 een nieuw voorstel gedaan.  

Voorstel 8b en 8c. Gegevenslandschap, PoC’s nieuwe stelselvoorzieningen en vernieuwing 
Stelselcatalogus. 
Deze voorstellen hebben een lagere prioriteit gekregen gezien er geen politieke of 
uitvoeringsurgentie leeft. Voor 2018 zal er vooralsnog geen beroep worden gedaan op de AP. 

Voorstel 10a. eDelivery, ontwikkeling eDelivery. 
Dit voorstel heeft een lagere prioriteit gekregen, met het beschikbare budget kan de uitvoering 
worden voortgezet. Op dit moment wordt er geen beroep gedaan op de AP. 

Voorstel 12. Algemeen, informatieveiligheid. 
Dit voorstel heeft een lagere prioriteit gekregen, er wordt geen beroep gedaan op de AP in 2018. 

Voorstel 13. Algemeen, GDI 2.0. 
Dit is een nieuwe ambitie, toegevoegd als gevolg van de voorgestelde herijking van de GDI. Het 



voorstel behelst budget te reserveren voor een aantal nader te bepalen onderzoeken of 
verkenningsfasen. 

Voorstel 14. MijnOverheid voor Ondernemers, ontwikkeling MOvO. 
Dit voorstel doet geen beroep op middelen van de AP, maar is voor een volledig overzicht van de 
investeringen in de GDI toegevoegd. 

Voorstel 15. Regie op Gegevens. 
Dit voorstel doet geen beroep op middelen van de AP, maar is voor een volledig overzicht van de 
investeringen in de GDI toegevoegd. 

 

 


