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Samenvatting 
 
Kabinet en gemeenten hebben besloten dat de gemeente voor burgers en bedrijven hét loket van 
de hele overheid wordt: de eerste overheid. Goede ICT-voorzieningen zijn hierbij essentieel. In het 
bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ is afgesproken dat de regie op de realisatie van de e-
overheid wordt versterkt. De witte vlekken in de financiering moeten worden opgelost.  
 
Het rijk, de VNG, IPO en UvW hebben over de uitwerking van deze afspraken een principeakkoord 
bereikt. Het akkoord bestaat uit een bestuurlijke verklaring (bijlage 2) en het daar onlosmakelijk 
aan verbonden Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid, kortweg NUP 
(bijlage 3). In het akkoord spreken de vier partijen af vóór eind 2010 gezamenlijk de noodzakelijke 
basisvoorzieningen voor de e-overheid te realiseren. Dit heeft direct gevolgen voor de 
prioriteitstelling binnen de gemeentelijke informatiehuishouding. De toepassing van (landelijke) 
ICT-standaarden en de aansluiting op landelijke voorzieningen, zoals de basisregistraties, is voor 
gemeenten niet vrijblijvend.  
In het NUP zijn géén nieuwe ICT-projecten geïnitieerd. Nieuw is de scherpte waarmee prioriteiten 
en tijdpaden worden benoemd. Daarnaast zijn de financiële verantwoordelijkheden scherper 
bepaald en wordt de monitoring op de voortgang verscherpt. Wij verwachten dat deze scherpte de 
gemeenten ondersteunt in de sturing op de eigen informatieplannen.  
 
De VNG vraagt uw mening over het principeakkoord. Deze ledenbrief betreft een ledenraad-
pleging. Ieder lid kan slechts 1 reactieformulier (bijlage 4) insturen. Los van deze ledenbrief is het 
reactieformulier aan de gemeentesecretaris verstuurd. De gemeentesecretaris ontvangt daarom 
deze ledenbrief twee keer. Een keer in de algemene verzending zonder het reactieformulier, 
vervolgens dezelfde ledenbrief mét reactieformulier. Op het reactieformulier staat hoe u het kunt 
insturen, bij voorkeur per e-mail. U kunt tot uiterlijk 13 november 2008, 12:00 uur reageren. 
Wanneer u niet reageert, vatten wij dit op als uw instemming met het principeakkoord.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Kabinet en gemeenten hebben besloten dat de gemeente voor burgers en bedrijven hét loket van 
de hele overheid wordt: de eerste overheid. Goede ICT-voorzieningen zijn hierbij essentieel. In het 
bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ is afgesproken dat de regie op de realisatie van de e-
overheid wordt versterkt. De witte vlekken in de financiering moeten worden opgelost.  
 
Het rijk, de VNG, IPO en UvW hebben over de uitwerking van deze afspraken een principeakkoord 
bereikt. Het akkoord bestaat uit een bestuurlijke verklaring (bijlage 2) en het daar onlosmakelijk 
aan verbonden Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid, kortweg NUP 
(bijlage 3). In het akkoord spreken de vier partijen af vóór eind 2010 gezamenlijk de noodzakelijke 
basisvoorzieningen voor de e-overheid te realiseren. Dit heeft direct gevolgen voor de 
prioriteitstelling binnen de gemeentelijke informatiehuishouding. De toepassing van (landelijke) 
ICT-standaarden en de aansluiting op landelijke voorzieningen, zoals de basisregistraties, is voor 
gemeenten niet vrijblijvend.  
In het NUP zijn géén nieuwe ICT-projecten geïnitieerd. Nieuw is de scherpte waarmee prioriteiten 
en tijdpaden worden benoemd. Daarnaast zijn de financiële verantwoordelijkheden scherper 
bepaald en wordt de monitoring op de voortgang verscherpt. Wij verwachten dat deze scherpte de 
gemeenten ondersteunt in de sturing op de eigen informatieplannen.  
 
De VNG vraagt uw mening over het principeakkoord. Deze ledenbrief betreft een ledenraad-
pleging. Ieder lid kan slechts 1 reactieformulier (bijlage 4) insturen. Los van deze ledenbrief is het 
reactieformulier aan de gemeentesecretaris verstuurd. De gemeentesecretaris ontvangt daarom 
deze ledenbrief twee keer. Een keer in de algemene verzending zonder het reactieformulier, 
vervolgens dezelfde ledenbrief mét reactieformulier. Op het reactieformulier staat hoe u het kunt 
insturen, bij voorkeur per e-mail. U kunt tot uiterlijk 13 november 2008, 12:00 uur reageren. 
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Wanneer u niet reageert, vatten wij dit op als uw instemming met het principeakkoord. De uitslag 
van de ledenraadpleging zal aansluitend op 20 november 2008 worden voorgelegd aan het VNG-
bestuur voor een definitieve beslissing. 
 
Paragraaf 1 geeft de voorgeschiedenis van het akkoord. Paragraaf 2 informeert u over de 
belangrijkste onderdelen van het akkoord. In paragraaf 3 staan de gevolgen voor de gemeenten. 
De waardering die de VNG geeft aan de uitkomst vindt u in paragraaf 4. Paragraaf 5 legt de 
procedure voor de ledenraadpleging uit. In paragraaf 6 staat een overzicht van de bijlagen bij deze 
brief.  
 
 
1. Voorgeschiedenis 
 
In 2006 hebben rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een akkoord ondertekend waarin 
de spelregels voor de realisatie en de financiering van de e-overheid zijn afgesproken. Dit akkoord 
– ‘Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de e-overheid’ – is aan herziening 
toe. In het Bestuursakkoord is daarom afgesproken dat er een onderzoek komt naar de sturing op 
en de financiering van de e-overheid. Op 20 december 2007 heeft de commissie Wallage / 
Postma dit advies – ‘Het uur van de waarheid’ – aangeboden aan staatssecretaris Bijleveld van 
BZK. De commissie adviseerde om de ICT-projecten die randvoorwaardelijk zijn voor het 
verbeteren van de (digitale) dienstverlening te bundelen in een nationaal programma. Daarnaast 
adviseerde zij om de sturing te verbeteren door een regeringscommissaris voor de e-overheid aan 
te stellen en de minister president eindverantwoordelijk te maken voor het realiseren van de e-
overheid. Tenslotte adviseerde de commissie voor een aantal witte vlekken financiering te 
garanderen. Het kabinet heeft op 2 juni 2008 in haar ‘Visie beter dienstverlening overheid’ en het 
‘Actieprogramma dienstverlening en e-overheid’ haar reactie gegeven op het advies van de heren 
Wallage en Postma. Deze kabinetsvisie is het startpunt geweest voor onderhandelingen tussen 
het rijk, de provincies, waterschappen en de gemeenten. Het voorliggende Nationaal 
uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) is de uitkomst van deze 
onderhandelingen.  
 
 
2. Belangrijkste inhoudelijke onderdelen van het resultaat 
 
Het NUP brengt prioriteit aan in de e-overheid. In het programma is gekozen voor ICT-projecten 
die randvoorwaardelijke zijn voor het verbeteren van de dienstverlening. Het NUP presenteert de 
minimale noodzakelijke basisinfrastructuur voor de e-overheid. Het programma bestaat uit een 
limitatieve lijst van 19 basisvoorzieningen, die voor eind 2010 door alle overheidsdiensten 
gerealiseerd moeten zijn. Naast de basisvoorzieningen zijn zes voorbeeldprojecten benoemd. In 
deze voorbeeldprojecten zal de verbetering door (digitale) dienstverlening zichtbaar worden 
gemaakt. 
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2.1 focus en prioriteit: de basisvoorzieningen in het NUP 
De 19 basisvoorzieningen van de e-overheid zijn: 

E-toegang 
1. Webrichtlijnen 
2. Samenwerkende catalogi 
3. Antwoord voor bedrijven 
4. Mijnoverheid.nl 
5. Antwoord © 

e-authenticatie 
6. DigID burger 
7. DigID bedrijven 
8. Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 

Nummers 
9. Burger Service Nummer (BSN) 

Basisregistraties 
10. Gemeentelijke basisregistratie personen (GBA) 
11. Registratie niet ingezetenen (RNI) 
12. Nieuw Handelsregister (NHR) 
13. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
14.  Topografie 
15.  Kadaster 
16. Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT, ook bekend als Grootschalige Basiskaart 

Nederland GBKN) 
E-informatieuitwisseling 

17. Overheidsservicebus (OSB) 
18. Terugmeldfaciliteit (TMF) 
19. Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) 

 
In bijlage 1 staat een korte omschrijving van deze 19 basisvoorzieningen. Hierbij is voor elke 
voorziening aangegeven welke afspraken in het NUP zijn gemaakt en wat daarvan de gevolgen 
voor de gemeente zijn.  
 
2.2 De zes voorbeeldprojecten 
Met zes voorbeeldprojecten uit lopende beleidsprioriteiten willen rijk, gemeenten, provincies en 
waterschappen zichtbaar maken hoe de onderlinge samenhang is tussen de beleidsinitiatieven en 
de basisinfrastructuur is. De voorbeeldprojecten laten zien hoe de e-overheid kan helpen om 
efficiënte elektronische dienstverlening te realiseren.   
 
De voorbeeldprojecten zijn: 

1. Het omgevingsloket / de wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). 
2. Digitaal klantdossier werk & inkomen.  
3. Landelijk digitaal loket Schoolverlaten.  
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4. WMO/Regelhulp.  
5. Verwijsindex risicojongeren.  
6. Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn.  

 
De voorbeeldprojecten zijn geselecteerd omdat zij gebruik maken van de basisvoorzieningen die 
in het kader van het NUP worden gerealiseerd. Het gaat om projecten waarvoor breed draagvlak 
bestaat bij de verschillende overheden. In de keuze, die het advies van de heren Wallage en 
Postma volgt, is rekening gehouden met de spreiding over de verschillende beleids-
departementen. 
 
2.3 Toepassing van open standaarden en open source 
In het verlengde van het actieprogramma ‘Nederland Open in Verbinding’ is in het NUP 
afgesproken dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van zogeheten open standaarden. Het 
College Standaardisatie draagt zorg voor het vaststellen en bekrachtigen van een lijst met open 
standaarden, waarop het principe van ‘pas-toe-of-leg-uit’ van toepassing is. In de ledenbrief 
‘Betere dienstverlening begint bij betere informatievoorziening’ (lbr 07/124) van 15 november 2007 
is aangegeven om welke standaarden het voor de gemeenten gaat. Met betrekking tot open 
source software is afgesproken dat het rijk en de koepels het gebruik van open source software in 
eigen kring zullen promoten. 
 
2.4 Financiering 
De financiële spelregels uit de Verklaring van 2006 blijven onverkort van toepassing.  

- De ontwikkeling van basisvoorzieningen wordt gefinancierd door de overheidsorganisatie 
die verantwoordelijk is voor de betreffende voorziening. Dit is in het algemeen het rijk. De 
kosten voor aansluiting en implementatie worden gedragen door de organisatie die zich 
aansluit, meestal de gemeente, provincie en / of het waterschap. Dit betekent dat 
gemeenten zelf de kosten dragen voor het aanpassen van hun ICT-systemen en de 
werkprocessen. Wel kan, afhankelijk van de voorziening, nader worden afgesproken dat 
het Rijk een extra bijdrage levert, om aansluiting te versnellen.  

- Exploitatie en beheer en de doorontwikkeling van basisvoorzieningen wordt gefinancierd 
middels budgetfinanciering. Per basisvoorziening wordt een verdeelsleutel vastgesteld. 

- Exploitatie en beheer basisregistraties zijn (of worden) budgetgefinancierd, mits dit 
doelmatig en budgettair neutraal vorm te geven is.  

 
Verder is besloten dat er zo spoedig mogelijk een werkgroep van rijk, gemeenten, provincies en 
waterschappen komt, die algemene spelregels voor de (budget)financiering van de 
basisregistraties opstelt.  
 
2.5 Sturing 
Het doel van het NUP is de realisatie van de e-overheid te versnellen. Een verbeterde sturing is 
daarmee een belangrijk onderdeel van het akkoord. Op dit moment is de staatssecretaris van BZK 
politiek verantwoordelijk voor de realisatie van de e-overheid. De medeoverheden (gemeenten, 
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provincies, waterschappen) overleggen met haar in de Regiegroep Dienstverlening en Overheid. 
De bestuurlijke Regiegroep is op dit moment het bestuurlijke gremium dat zorgt voor de inhoudelijk 
coördinatie tussen de verschillende e-overheid projecten. De VNG (drie burgermeesters en een lid 
van de directieraad) heeft zitting in de Regiegroep.  
In het akkoord is afgesproken dat de (bestuurlijke) Regiegroep zal worden voorbereid door een 
ambtelijke regiegroep. De ambtelijke regiegroep bewaakt de samenhang tussen de verschillende 
projecten en monitort de voortgang. De Ambtelijke Regiegroep wordt voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een secretariaat en agendacommissie vanuit 
BZK. De onafhankelijk voorzitter is vanuit zijn rol lid van de bestuurlijke regiegroep.  
 
2.6 Dynamiek van het NUP, uitvoeringstoetsen 
Het NUP is dynamisch programma. Dit betekent dat projecten die gereed zijn uit het programma 
kunnen verdwijnen en nieuwe beleidsinitiatieven kunnen worden toegevoegd. Het programma blijft 
naar zijn aard wel een prioriteitsprogramma: er zijn strenge eisen aan de toelating van nieuwe 
projecten. Voor alle nieuwe projecten voert de opdrachtgever een uitvoeringstoets uit, waarin 
wordt bepaald of er voldoende bestuurlijke overeenstemming is over het beleidsinitiatief, of de 
planning, doelstelling en invoeringstermijnen voldoende helder zijn, of de financiële gevolgen 
duidelijk zijn, of de informatiekundige gevolgen duidelijk zijn, of het opdrachtgeverschap helder is 
belegd en of de beoogde uitvoerders voldoende worden ondersteund bij de implementatie van de 
voorziening.  
Voor alle projecten die initieel in het NUP zijn opgenomen (zie paragraaf 2.1 en 2.2) zal een quick 
scan worden uitgevoerd aan de hand van dezelfde criteria. Rapportage over de resultaten van 
deze quick scan vindt plaats aan de Regiegroep in het eerste kwartaal van 2009. 
 
2.7 Ondersteuning bij implementatie 
In het uitvoeringsprogramma is afgesproken dat elke koepel zelf verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het akkoord. De gemeenten worden bij het realiseren van hun eigen 
informatieplannen ondersteund door EGEM en de I-teams. Voor extra ondersteuning door de I-
teams is aanvullend budget beschikbaar gesteld. De dienstverlening door EGEM en de I-teams zal 
op termijn opgaan in KING. 
 
 
3. Gevolgen voor de gemeenten 
Het Nationaal uitvoeringsprogramma bundelt en prioriteert lopende initiatieven, en bevat geen 
nieuwe beleidsvoorstellen. Voor gemeenten die op dit moment al druk bezig zijn met het 
verbeteren van hun informatiehuishouding zal het NUP een steun in de rug zijn. De gemeente 
krijgt helderheid over welke projecten noodzakelijk zijn en met prioriteit ingevoerd moeten worden. 
Dit geeft duidelijkheid.  
Gemeenten die op het terrein van de e-overheid achterblijven dienen een extra inspanning te 
leveren om de projecten in het NUP te realiseren. Het rijk zal scherper gaan monitoren op de 
voortgang van de e-overheid.  
Vanuit EGEM en de I-teams krijgen de gemeenten ondersteuning bij het vertalen van de landelijke 
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afspraken in het nationaal uitvoeringsprogramma naar een gemeentelijk uitvoeringsprogramma.  
 
In bijlage 1 is voor alle 19 basisvoorzieningen in het NUP aangegeven wat de gevolgen voor de 
gemeenten zijn.  
 
4. Weging van het resultaat 
 
De VNG is blij met het initiatief van een nationaal programma voor de realisatie van de e-overheid. 
Op dit moment is er te veel versnippering en is onvoldoende duidelijk wat de prioriteit is van 
diverse projecten. Het NUP schept de node gemiste helderheid in deze situatie.  
 
Vanuit de VNG hebben wij vanaf het verschijnen van het rapport van Wallage / Postma gepleit 
voor de volgende punten: 

1. Schep helderheid over welke projecten prioriteit hebben en welke niet. Het voorgestelde 
programma biedt deze helderheid en geeft gemeenten ons inziens veel houvast om de 
lokale e-overheidsagenda vast te stellen. 

2. Zorg dat de financiering voor alle e-overheidsvoorzieningen is geregeld. In het NUP is 
lang niet voor elke voorziening een duidelijke financiële paragraaf opgenomen. Het bleek 
in de korte tijd niet mogelijk om met alle departementen gezamenlijk, inclusief het 
Ministerie van financiën, tot een sluitende financiële dekking te komen. Wel zijn nu de 
witte vlekken helder in beeld. Daarbij is afgesproken dat voor deze witte vlekken in de 
komende maanden alsnog financiële afspraken worden gemaakt tussen rijk en 
gemeenten. Tevens hebben wij gepleit voor één set spelregels voor de 
(budget)financiering van de basisregistraties. Dit punt is overgenomen. 

3. Zorg voor een duidelijke, haalbare en realistische planning: Het NUP geeft inzicht in de 
tijdpaden voor de verschillende projecten. De monitoring op de voortgang van de 
projecten wordt verscherpt. Dat beoordelen wij positief. 

4. Stel een regeringscommissaris aan met vergaand mandaat om het programma uit te 
voeren: Deze aanbeveling is slechts ten dele overgenomen. De verscherping van de 
monitoring, de rol van de regiegroep en de (zware) onafhankelijke voorzitter betekenen 
een verbetering van de sturing. Ook wordt gerapporteerd aan de Ministeriële Stuurgroep 
Regeldruk, waarvan de minister-president voorzitter is. De sturing is niet zo zwaar 
ingevuld als de VNG had gewild, maar gezien de wens van het rijk om niet te tornen aan 
de eigen verantwoordelijkheid van de beleidsdepartementen in het realiseren van ICT-
voorzieningen is dit het maximaal haalbare. 

5. Stel een uitvoeringstoets in voor alle e-overheidsprojecten: dit punt is in het NUP 
gehonoreerd. Voor nieuwe projecten wordt een uitvoeringstoets gedaan op draagvlak, 
planning, financiële onderbouwing, informatiekundige gevolgen en ondersteuning bij de 
invoering. Voor de lopende projecten wordt – omwille van de doorlooptijd – volstaan met 
een quick scan. De resultaten worden in de Regiegroep besproken. 

 
Alles overwegende legt de VNG u dit onderhandelingsresultaat met een positief advies voor.  
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5. Procedure ledenraadpleging 
 
Deze ledenraadpleging vindt schriftelijk plaats. Los van deze ledenbrief is het reactieformulier 
(bijlage 4) aan de gemeentesecretaris verstuurd. Ieder lid kan slechts 1 reactieformulier insturen. 
Alleen de gemeentesecretaris ontvangt daarom deze ledenbrief twee keer. Een keer in de 
algemene verzending zonder het reactieformulier, vervolgens dezelfde ledenbrief mét 
reactieformulier. Op het reactieformulier staat hoe u het kunt insturen, bij voorkeur per e-mail. U 
kunt tot uiterlijk 13 november 2008, 12:00 uur reageren. Wanneer u niet reageert, vatten wij dit op 
als uw instemming met het principeakkoord. 
 
Als uit de ledenraadpleging blijkt dat het resultaat voldoende draagvlak heeft onder de leden, kan 
het bestuur van de VNG in de vergadering van 20 november het onderhandelingsresultaat 
definitief vaststellen.  
 
6. Bijlagen bij deze brief 
 
Bijlage 1: Overzicht van de 19 basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de 

gemeente 
Bijlage 2: Akkoordverklaring Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid 
Bijlage 3: Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid 
Bijlage 4:  Reactieformulier voor gemeente (1 per gemeente, aan de gemeentesecretaris) 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder brieven. 
 




