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MEDEDELING AAN HET STUURORGAAN VLAAMS INFORMATIE EN ICT-BELEID 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Referentie: zie bestandsnaam  

Betreft:  VRD 2 portfolio 2022 & VRD beheer en exploitatie 2022 

e-mail:   tony.vanderstraete@vlaanderen.be 

gsm-nr.: 0494/56 48 55 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 MANAGEMENTSAMENVATTING 
Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid wordt gevraagd om op de zitting van 30 september 
2021 een voorstel aan de Vlaamse Regering over te maken met betrekking tot het portfolio aan 
projecten uit te voeren onder Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 (VRD 2) in 2022, het valideren van de 
middelen voor het beheer en exploitatie van VRD 1-projecten volgens het besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 februari 2021 en een voorstel voor de Vlaamse Regering op te maken voor de verdeling 
van de bijkomende middelen voor beheer en exploitatie die ter beschikking komen in 2021. 

Deze mededeling bevat een eerste voorstel van projecten (longlist) waarbinnen het projectportfolio 
2022 kan vorm gegeven worden en een voorstel van besteding van de bijkomende VRD beheer- en 
exploitatiemiddelen. 

2 WIJZE VAN COMMUNICATIE 
NVT 

3 TEKST VOOR COMMUNICATIE 
NVT 
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4 VRD 2 PORTFOLIO 2022: AANPAK EN VOORSTELLEN 
De Vlaamse Regering voorziet binnen het VRD 2-programma 10 miljoen euro investeringsmiddelen 
voor 2022. Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 juni 2020 en in lijn met het 
strategisch plan van het Stuurorgaan worden deze middelen prioritair ingezet voor het verhogen van 
het gebruik en het versterken van 6 generieke bouwstenen, met name het eLoket voor Ondernemers, 
Mijn Burgerprofiel, Webplatform, generieke loketfunctionaliteiten, Kruispuntbank Vlaanderen en 
LBLOD. 
 
Conform het plan van aanpak gevolgd in 2021 wordt nu door de respectieve productteams een longlist 
van 12+1 projectvoorstellen aan het Stuurorgaan voorgelegd die kunnen worden opgenomen in het 
VRD 2 portfolio 2022. Deze lijst van voorstellen bouwt enerzijds verder op initiatieven die in 2021 
binnen het VRD 2-programma zijn opgestart en voorziet anderzijds in enkele bijkomende projecten. 
Meer informatie over deze voorstellen is terug te vinden in de projectinitiatiedocumenten in bijlage. 
 

 
 
Op basis van de feedback van de leden van het Stuurorgaan en terugkoppeling vanuit Vlaamse 
entiteiten en lokale besturen via diverse overleg- en klantenfora wordt deze lijst hierna verfijnd en 
aangepast om finaal te komen tot een lijst van projecten passend binnen het voorziene budget. 
 
Op de zitting van 30 september 2021 beslist het Stuurorgaan finaal over een voorstel van projecten die 
aan de Vlaamse Regering wordt overgemaakt, na advies van de Inspectie van Financiën en het 
begrotingsakkoord. 

5 VRD BEHEER- EN EXPLOITATIE 2022: AANPAK EN 
VOORSTELLEN 

Naast investeringsmiddelen in kader van het VRD 2-programma voorziet de Vlaamse Regering in 2022 
eveneens 10 miljoen euro voor het beheer en exploitatie van diverse digitale oplossingen. 
Enerzijds heeft de Vlaamse Regering op 4 februari 2021 beslist over de verdeling van een eerste schijf 
van 5 miljoen euro als bijdrage aan het beheer en exploitatie van digitale oplossingen die onder het 
VRD 1-programma werden opgeleverd. Deze verdeling (zie tabel hier onder) werd vastgeklikt voor de 
periode 2021-2024 op voorwaarde dat de inzet van middelen jaarlijks gerapporteerd wordt aan en 
gevalideerd wordt door het Stuurorgaan. Deze rapportage wordt voorbereid ter bespreking en 
validatie op de zitting van 30 september 2021.  
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Verschillende functionaliteiten die in 2021 worden opgeleverd binnen het VRD 2-programma, vergen 
eveneens beheer- en exploitatiemiddelen om operationeel te blijven in 2022. Binnen de 
projectdossiers die op de zitting van 1 oktober 2020 werden gevalideerd, werd eveneens een eerste 
kostenraming meegegeven van de nodige middelen voor een totaal van ongeveer 900.000 euro. de 
projectteams zal worden gevraagd deze inschatting te bevestigen voor validatie door het Stuurorgaan, 
eveneens op de zitting van 30 september 2021. 
 
Aanvullend worden vijf initiatieven voorgesteld, met name het verlengen van de werking van de 
vliegende ploeg voor aansluitingen op Mijn Burgerprofiel en uitbreiding met ondersteuning bij het 
aansluiten op de generieke veiligheidsbouwstenen -na gunstige evaluatie van de huidige werking door 
het Stuurorgaan- en het garanderen en verhogen van de bedrijfszekerheid van drie generieke 
bouwstenen, met name Geopunt en de authentieke bron Recht van Voorkoop in kader van de werking 
van Vlaanderen als datagedreven overheid en het toegangsbeheer. Meer informatie is terug te vinden 
in de respectieve projectinitiatiedossiers in bijlage. 
 
Ook hierover zal een beslissing van het Stuurorgaan worden gevraagd op het Stuurorgaan van 30 
september 2021. 
 

 
 
De leden van het Stuurorgaan wordt gevraagd eventuele eerste feedback te bezorgen tegen ten laatste 
dinsdag 29 juni 2021 om 16u via het email-adres radicaaldigitaal@vlaanderen.be. Op vraag van het 
Stuurorgaan kan eventueel een bijkomende zitting worden georganiseerd voorafgaand aan 30 
september 2021 om deze projecten verder in detail te bespreken. 


