
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

Postbus 20018

2500 EA  DEN HAAG

Datum 2 december 2022

Betreft GDI-Programmeringsplan 2023

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
www.linkedin.com/company/
ministerie-van-bzk

Kenmerk
2022-0000634304

Uw kenmerk

Pagina 1 van 2

Met genoegen bied ik u het GDI-Programmeringsplan 2023 aan. Met het 
programmeringsplan wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de 
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor 2023.  
 
De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) 
die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale 
dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dit GDI-Programmeringsplan 2023 
is het eerste programmeringsplan voor de GDI. Ik ben voornemens dit jaarlijks te 
herhalen om zo, inhoudelijk en financieel, inzicht te geven in de verschillende 
onderdelen van de GDI. Inzicht in het beheer en de exploitatie, de 
doorontwikkeling en de bijbehorende vernieuwing via programma’s en projecten. 
 
In de programmering voor 2023 is de nadruk gelegd op continuïteit en veiligheid 
van bestaande dienstverlening en het afmaken van al ingezette doorontwikkeling. 
Daarnaast wordt in het bijzonder de focus gelegd op het realiseren van 
‘machtigen en wettelijk vertegenwoordigen’ en de prioriteiten uit de Werkagenda 
Waardegedreven Digitaliseren, met name de realisatie van de Europese Digitale 
Identiteit en de ‘wallet’. 
 
Naast het programmeringsplan stuur ik uw Kamer, op verzoek, ook de GDI-
Meerjarenvisie toe. Dit is een intern beleidsdocument, in 2021 ambtelijk opgesteld 
en moet nog geactualiseerd worden omdat de ontwikkelingen op 
digitaliseringsgebied snel gaan. De richting ervan slaat jaarlijks neer in het 
programmeringsplan.  
 
Sinds begin 2022 werk ik in nauwe samenwerking met departementen, 
medeoverheden en uitvoeringsorganisaties met een nieuwe sturing op de GDI. Dit 
Programmeringsplan is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. In diezelfde 
gezamenlijkheid hebben we bij de realisatie van de plannen aandacht voor de 
door de uitvoering gesignaleerde risico’s ten aanzien van schaarste aan ict-
capaciteit en volle ontwikkelportfolio’s. 
 
Ik ga graag met uw Kamer, n.a.v. de jaarlijkse programmeringsplannen, in 
gesprek over de behaalde resultaten, aandachtspunten en de prioriteiten voor het 
komende jaar. 
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Bij deze brief ontvangt u ook de jaarlijkse Monitor Digitale Overheid. Deze 
monitor geeft een kwantitatief inzicht in (groei van) gebruik van de onderdelen 
van de GDI. De peildatum is 31 december 2021. 
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Digitalisering en Koninkrijksrelaties 
 
 
 
 
 
Alexandra C. van Huffelen


