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Voorstel investeringsambities 2018 

Aanleiding/probleemstelling 

In dit Nationaal Beraad zal een besluit worden genomen over de toekomst van de 
Aanvullende Post. Het voorgestelde besluit is om de middelen van de Aanvullende 
Post in te blijven zetten voor de digitale overheid, waaronder de doorontwikkeling 
en innovatie van de GDI. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de inzet 
van deze middelen in 2018. Daarbij wordt aangegeven welke investeringsambities 
vanwege uitvoerings- of politieke urgentie niet kunnen wachten en voor welke 
investeringsambities het besluit uitgesteld kan worden.  
  
Dit voorstel is opgesteld in de context van het concept instellingsbesluit en een 
aangekondigde herijking van de GDI. Een dergelijke herijking zal leiden tot een 
GDI-portfolio dat zich beter verhoudt tot de wensen en behoeften richting de 
toekomst. Ook zal de herijking helpen te bepalen waar in de toekomst wel of 
beter niet (meer) in geïnvesteerd zou moeten worden. Hoewel de herijking van de 
GDI breed wordt ondersteund, roept dit de vraag op of verschillende 
investeringen wel kunnen wachten totdat deze is afgerond. Tot het moment dat 
de herijking afgerond is, en een nieuwe GDI die daaruit voort kan komen 
gerealiseerd is, moeten de huidige voorzieningen wel blijven voldoen aan de eisen 
van de tijd en de wensen van afnemers en gebruikers.  
 
BZK heeft daarom de lijst met voorstellen ingedeeld op basis van fase van 
ontwikkeling1 en urgentie (zie bijlage 1). Conform duurzame 
financieringsafspraken kan voor de realisatiefase en voor doorontwikkeling een 
beroep worden gedaan op gezamenlijke middelen. Bepaalde voorstellen zijn 
urgent vanwege directe gevolgen voor de continuïteit van de voorzieningen, of 
vanwege politiek commitment. 
 
Het uitgangspunt van dit voorstel is om voor de investeringen in 2018 van de 
huidige situatie uit te gaan, maar geen nieuwe trajecten te starten als er geen 
uitvoerings- of politieke urgentie is. Daarnaast wordt 2018 benut voor de 
herijking van de GDI, welke als basis zal dienen voor besluiten over nieuwe 
trajecten en investeringen vanaf 2019. Een ander uitgangspunt is dat de er in 
2018 niet meer aan gezamenlijke investeringen wordt besteed dan dat er aan 
middelen van de Aanvullende Post beschikbaar is. 
 

 

                                                
1 Verkenningsfase, realisatiefase, beheer- en exploitatiefase, doorontwikkeling, afbouwfase.  
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Advies/actie 

Aan het Nationaal Beraad wordt gevraagd in te stemmen met: 
1. Toekenning van de gevraagde middelen uit de Aanvullende Post voor de 

investeringsvoorstellen uit categorie 1 en 2 (zie bijlagen). Dit betreffen 
investeringsambities met een hoge uitvoerings- of politieke urgentie. 

2. Het besluit over de inzet van het restant aan middelen op de Aanvullende 
Post uit te stellen tot het voorjaar van 2018 wanneer er ook duidelijkheid 
is over de eindafrekening van 2017.  
 

Een besluit over de investeringsambities uit de categorieën 3 en 4, wordt 
daarmee uitgesteld tot het voorjaar van 2018, waarbij een mogelijk besluit kan 
zijn dat de investering wordt uitgesteld tot na 2018. Voor de investeringsambities 
uit categorie 5 geldt dat deze reeds gedekt zijn, waardoor ze geen beroep hoeven 
te doen op gezamenlijke middelen. 
 
 
Toelichting 

Afgelopen jaar zijn gelijktijdig met het opstellen van de bestedingsplannen voor 
de GDI-voorzieningen voorstellen voor investeringen geïnventariseerd. Deze 
voorstellen zijn afkomstig van opdrachtgevers, afnemersraden en stuurgroepen 
van voorzieningen en zijn opgenomen in een longlist aan investeringsambities (zie 
bijlage 2 en 3). 
 
De investeringsvoorstellen zijn ingedeeld in een aantal categorieën (zie bijlage 1). 
Per categorie wordt er een advies gegeven over het besluit over de voorstellen, 
dit kan zijn: aanhouden van de voorstellen of voortzetten van de projecten met of 
zonder toekenning van financiële middelen.   
 
Voor een aantal projecten (categorie 1 en 2) wordt voorgesteld om de gevraagde 
financiële middelen toe te kennen. Dit betreft het toekennen van middelen voor 
2018, indien van toepassing is ook een stelpost voor 2019 opgenomen2. Het gaat 
dan om incidentele projecten waarvan de uitvoering doorloopt in 2019. Vanuit de 
Manifestgroep wordt benadrukt dat toekenning van middelen voor 2019 binnen de 
nieuwe nog vast te stellen verantwoordelijkheden zal plaatsvinden.  
 
Een overzicht van de beschikbare en gevraagde middelen is in onderstaande tabel 
weergeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 De besluitvorming over toekenning van deze middelen zal binnen de nieuwe governance 
plaatsvinden.  

(Bedragen x 1.000 €) 
Beschikbare middelen uit AP 

 
22.255 €    55.734 €    

Totaal benodigd categorie 
 

- 16.350 €     - 1.200 €        
Totaal benodigd categorie 
 

- 3.700 €       - 3.700 €        
Nog te besteden middelen 2.20

 
€      50.834 €    

201
 

201
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Vervolgproces 
Na toekenning van de gevraagde middelen blijft er een restbedrag beschikbaar op 
de Aanvullende Post GDI. Over de bestemming van deze middelen kan later in het 
jaar worden besloten. Voorgesteld wordt om uiterlijk in mei 2018 een tweede 
besluitvormingsmoment in te lasten wanneer er ook duidelijkheid is over de 
eindafrekening van 2017. De voorlopige realisatiecijfers geven aan dat de 
eindafrekening positief zal zijn. De voorstellen en de herijking van de GDI kunnen 
in de tussentijd verder worden uitgewerkt of aangepast. Op basis van deze 
informatie wordt dan een voorstel gedaan voor de voortzetting van de projecten 
en toekenning van middelen.  


