
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Aan de leden-waterschappen 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

20 juli 2020 107497/EG Nicole de Keijzer 

   

bijlage(n) uw kenmerk e-mail 

2 - nkeijzer@uvw.nl 

   

betreft  doorkiesnummer 

Rijksfactuur 2020  06-820 131 86 

 

 

Geachte leden, 

 

Met deze ledenbrief en de twee daarbij behorende bijlagen informeren wij u over het totaalbedrag en de 

onderliggende deelbedragen van de Rijksfactuur 2020, die u binnenkort van het ministerie van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zult ontvangen. Na een korte algemene toelichting op de Rijks-

factuur gaan wij in deze brief in op de wijze waarop de waterschappen financieel bijdragen aan de Gene-

rieke Digitale Infrastructuur (GDI), vanwege de complexiteit van deze bekostiging. Vervolgens lichten wij 

twee posten toe die voor het eerst op de Rijksfactuur voorkomen. Deze twee posten hebben betrekking 

op de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de waterschapsverkiezingen in 2023. 

Bijlage 1 van deze brief bevat het totaalbedrag en de onderliggende deelbedragen van de Rijksfactuur 

2020. In bijlage 2 geven wij een toelichting per basisregistratie/voorziening op met name de gehanteerde 

verdeelsleutel en de besluitvorming hierover binnen de Unie van Waterschappen. 

 

ACHTERGROND EN INHOUD RIJKSFACTUUR 
In 2015 is op verzoek van de waterschappen één Rijksfactuur ingevoerd, waarmee de kosten van een 

groot aantal basisregistraties en landelijke ‘voorzieningen’ die de waterschappen gebruiken vanuit ver-

schillende ministeries in één keer in rekening worden gebracht bij de waterschappen. Daarvoor werden de 

bijdragen op diverse wijzen separaat bij waterschappen geïnd. Dit leidde tot hoge administratieve lasten 

en verwarring bij de waterschappen en hun belastingsamenwerkingen. Daarnaast was er in de beleving 

van waterschappen nog steeds sprake van het beprijzen van gebruik van basisregistraties, terwijl het juist 

de bedoeling was om met de invoering van budgetfinanciering de beprijzingsdrempels weg te nemen. In-

middels kunt u al weer enige tijd onbeperkt gebruik maken van de hierna genoemde basisregistraties 

/voorzieningen. Dit geldt ook voor de belastingsamenwerking waarin u eventueel participeert. De totaal-

factuur komt rechtstreeks bij uw waterschap binnen en niet bij uw belastingsamenwerking. 

 

De bijdragen voor de volgende basisregistraties en voorzieningen worden via de Rijksfactuur 2020 in reke-

ning gebracht: 

▪ Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG);  

▪ Basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR);  

▪ Basisregistratie Topografie (BRT);  

▪ Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Landelijke Voorziening WOZ;  
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▪ Basisregistratie Kadaster (BRK);  

▪ Investeringspost van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI); 

▪ Niet-transactiegerichte voorzieningen van de GDI; 

▪ PIANOo; 

▪ Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); 

▪ Organisatie waterschapsverkiezingen 2023. 

 

Elk jaar ontvangt u per ledenbrief van de Unie van Waterschappen een overzicht van de bijdragen voor uw 

waterschap. Dit overzicht treft u aan als bijlage 1 bij deze brief. Hierna stuurt het Ministerie van BZK u de 

daadwerkelijke totaalfactuur. 

 

BEKOSTIGING GENERIEKE DIGITALE INFRASTRUCTUUR (GDI) 
De waterschappen dragen op drie manieren financieel bij aan de GDI: 

• door een bijdrage aan de ‘Investeringspost’, die bedoeld is voor de (door)ontwikkeling van generieke 

digitale voorzieningen en innovatie. Deze bijdrage staat al een aantal jaren op de Rijksfactuur; 

• door een vaste bijdrage voor de niet transactiegerichte voorzieningen overheid.nl, Digitaal Onderne-

mersplein, standaardenlijst/Forum, NORA, de Stelselvoorzieningen (Stelselcatalogus, Digimelding, Di-

gikoppeling en Digilevering), het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (ETD), eID, Diginet-

werk, MijnOverheid voor Ondernemers, Samenwerkende Catalogi, PKI overheid, en Digitoegankelijk-

heid. Deze bijdrage wordt sinds 2019 in rekening gebracht via de Rijksfactuur; 

• de zogenoemde transactievoorzieningen MijnOverheid, DigiD en, DigiD Machtigen worden ‘per tik’ 

doorbelast aan de afnemers. Hiervoor hebben de waterschappen en belastingsamenwerkingen die 

gebruikmaken van deze voorzieningen te maken met een systematiek met voorschotnota’s en eindaf-

rekeningen van beheerder Logius. Deze bedragen staan dan ook niet op de Rijksfactuur 2020. 

 

BIJDRAGE AAN LANDELIJKE VOORZIENING DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET (DSO) 
Een belangrijk instrument om de Omgevingswet te laten functioneren is de Landelijke Voorziening van het 

DSO. Deze voorziening is de afgelopen jaren onder verantwoordelijkheid van het Rijk en met inbreng van 

de decentrale overheden fasegewijs ontwikkeld en wordt door het Kadaster beheerd. In het Bestuursak-

koord implementatie Omgevingswet uit 2015 en het ‘Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselher-

ziening’ uit 2016 is vastgelegd dat de overheden samen verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en 

daaraan meebetalen. Hiervoor geldt als verdeelsleutel: gemeenten 70%, Rijk 19%, provincies 6% en water-

schappen 5%. 

De afspraken omtrent het beheer van de Landelijke Voorziening DSO zijn door het Rijk, VNG, IPO en UvW 

vastgelegd in een zogenoemde beheerovereenkomst. In de Ledenvergadering van 14 december 2018 heb-

ben de waterschappen het bestuur van de Unie van Waterschappen gemandateerd om deze overeen-

komst te ondertekenen. De beheerovereenkomst geeft aan dat de waterschappen gezamenlijk met ingang 

van 2020 in de eerste jaren € 1,3 miljoen per jaar, exclusief indexatie, betalen. Via de Rijksfactuur 2020 

wordt voor het eerst het afgesproken bedrag, inclusief 1,6% indexatie, in rekening gebracht. De verdeling 

van totale bijdrage over de waterschappen gebeurt met de zogenoemde Uniecontributieverdeelsleutel. 

 

BIJDRAGE VOOR DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2023 
De waterschapsverkiezingen worden tegelijk met die voor provinciale staten eenmaal per vier jaar door de 

gemeenten georganiseerd. De waterschappen zijn wettelijk verplicht de extra kosten die gemeenten ma-

ken voor de waterschapsverkiezingen te betalen. De Unie heeft met de ministeries van BZK en IenW afge-

sproken dat de waterschappen voor de verkiezingen van 2023 en daarna, jaarlijks 25% van de kosten 

vooraf gaan betalen via de Rijksfactuur. Daarbij is tevens vastgesteld dat de bijdrage voor de verkiezingen 

in 2023 in totaal € 11,2 miljoen is. Het voorgaande betekent dat voor de verkiezingen van 2023 in 2020, 

2021, 2022 en 2023 ieder jaar € 2,8 miljoen wordt betaald. Dit bedrag staat dit jaar daarom voor het eerst 

op de Rijksfactuur. Het bedrag wordt over de waterschappen verdeeld op basis van het aantal kiesgerech-

tigden van de verkiezingen die in 2019 zijn gehouden. 
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met mevrouw N. de Keijzer via de contactgegevens in het briefhoofd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. J.M.C. Smallenbroek 

algemeen Directeur 

 

 


