
Samenvatting motie over kosten gebruik berichtenbox MijnOverheid/GDI (generieke 
digitale infrastructuur) en preadvies VNG-bestuur 
 
Indienende gemeenten: Alblasserdam  
Ondersteunende gemeenten: Gouda, Lansingerland, Nieuwkoop, Aalburg, Hardinxveld-
Giessendam, Woudrichem, Bodegraven –Reeuwijk, Strijen, Leiden, Binnenmaas, Waddinxveen 
Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Groningen, Zoeterwoude, Zwolle, Zwijndrecht (namens de 
Drechtsteden), Vlaardingen, Oegstgeest, Katwijk, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 
Maasdriel, Neerijnen, Tiel, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Montfoort, West Maas en Waal 
 
Status motie: definitief en ondertekend.  
 
Strekking motie: oproep aan het VNG bestuur om namens haar leden over te brengen aan de 
minister van BZK en als inzet te hanteren voor de gesprekken over de GDI:  
• Dat moet worden ingezet op een significante verlaging (25%) van de tarieven voor het gebruik 

van GDI voorzieningen vanaf 2020 ten opzichte van het peiljaar 2018.  
• Te bewerkstelligen dat de tarieven van de berichten via Mijn Overheid Berichtenbox 2019 

worden gemaximeerd op de kostprijs van papieren verzending van aanslagen (ca 0,40 euro 
per belastingaanslag incl. BTW).  

 
Pre-advies: overnemen.  
 
Toelichting:  
De kosten voor beheer en exploitatie van de voorzieningen GDI waren tot voorkort niet met 
structurele middelen gedekt. Op advies van de Digicommissaris heeft de ministerraad besloten tot 
het uitwerken van financieringsafspraken van die beheer en exploitatiekosten op basis van het 
profijtbeginsel. In 2018 is dat profijtbeginsel uitgewerkt voor de voorzieningen DigiD en Mijn 
Overheid Berichtenbox. Het overgrote deel van de kosten van DigiD en Mijn Overheid 
Berichtenbox wordt gedragen door departementen en grote uitvoeringsorganisatie.  
Het gemeentelijk aandeel daarbinnen is beperkt. De gezamenlijke geprognotiseerde 
gemeentelijke kosten over 2018 worden als taakmutatie uit het gemeentefonds gefinancierd en 
drukken niet op de gemeentelijke begrotingen 
 
Parallel aan deze financieringsafspraak is een andere governance ingesteld op de beheerder van 
deze voorzieningen. VNG maakt actief deel uit van deze governance samen met departementen 
en grote uitvoeringsorganisaties en richt zich daarbinnen op voor gemeenten adequate 
dienstverlening met transparante marktconforme kosten.  
 
Het bestuur van de VNG beschouwt deze motie als een steun in de rug om binnen deze 
governance resultaten te boeken in termen van transparantie en marktconformiteit. Het VNG-
bestuur zal zich binnen haar mogelijkheden inzetten op een structurele verlaging van de tarieven 
GDI en neemt de intentie van deze motie over. Het bestuur kan zich echter niet binden aan de in 
de motie genoemde termijnen en percentages waarbinnen eea kan worden gerealiseerd.   
 
 

 


