
Boedelbeschrijving i-NUP en GDI

Cluster Voorzieningen/Vragen Beheerder iNUP Vastgelegde afspraken Afgestemde SLA?

Afnemersoverleg

(ja/nee) Implementeerbaarheid voorziening 

B&E budget 2015 ev

(ja/nee) Inschatting autonome groei 2015 

Doorontwikkeling/ in 

beheername

Middelen voor 

doorontwikkeling/in beheername 

zie financieel overzicht Eigenaar Opdrachtgever

Is de voorziening in beheer? (ja/nee) Is er een afgestemde SLA? (ja/nee) Voor gemeenten (iNUP) (ja/nee) Zie financieel overzicht (als gevolg van toename aansluitingen en 

toename gebruik door afnemers en 

eindgebruikers) en budget (Zie financieel 

overzicht)

Gedragen plan inclusief begroting  

beschikbaar voor de gewenste 

doorontwikkeling/in beheername?

Zie financieel overzicht

Dienstverlening Overheid.nl (incl. 

Overheidsorganisaties 

(Staatsalmanak))

Logius Ja Ja Ja Nee betreft content N.v.t. Ja N.v.t. Ja Ja BZK BZK

Dienstverlening Antwoord voor Bedrijven Dictu (overgang van 

RVO)

Niet duidelijk vanwege overgang beheer 

PM

Niet duidelijk vanwege overgang beheer 

PM

Gebruikersgroep AvB Ja Ja Nee AvB gaat op in Ondernemersplein Nee Nee EZ EZ

Dienstverlening Digitaal Ondernemersplein KvK Niet duidelijk of KvK SlA's afsluit of hoe 

beheer contractueel is geregeld?

Niet duidelijk? Partnerraad (Strategisch)

Beheeroverleg (ROOD)

Regieoverleg (vergl Afnemers) Tactisch

Bureau dOP (Project of beheer?)

Redactieraad?

nvt Ja Groei wel voorzien maar geen extra kosten Ja Ja, Zie financieel overzicht EZ EZ voor Programma 2014

Dienstverlening MijnOverheid (inzage, LZ en BB) Logius Ja Ja Ja Ja ja, door KING/iNUP. Ja Ja volumegroei zeker te verwachten. Zie 

ook bijlage aansluitondersteuning

Ja Ja, Zie financieel overzicht BZK/DGOBR Bestuurlijk Overleg MO

Dienstverlening Berichtenbox bedrijven Dictu nee In beheer bij Dictu per 1-12-2014. 

contracten met externe leveranciers met 

SLA 

Ja Client Advisory Board nvt Ja Autonome groei lift mee met 

Ondernemingsdossier.

Aan plan voor 2015 wordt gewerkt Ja, Zie financieel overzicht EZ EZ

Dienstverlening Ondernemingsdossier Dictu nee De applicatie is in beheer bij DICTU  onder 

aansturing van het programmabureau 

Ondernemingsdossier in opdracht van EZ

Er is geen SLA, maar een 

gebruikersovereenkomst die gebruikers 

moeten accepteren

Er is een brancheoverleg en een 

gebruikersoverleg. Op strategisch 

niveau is er een Beraad 

Ondernemingsdossier, met 

vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en 

(mede-) overheden 

nvt De applicatie is aangekocht door 

EZ en zal weer terug gaan naar 

de markt. Gedurende de looptijd 

van het programma zijn de 

beheerkosten opgenomen in het 

programmabudget

Kosten voor  beheer en doorontwikkeling 

wel voor 2015 voorzien, inclusief kosten 

faciliterende rol.

EZ is eigenaar van de applicatie en 

doorontwikkeling vind plaats in 

afstemming met EZ. Voor 2015 ligt een 

voorstel bij EZ

plan is in bespreking EZ is beleidsverantwoordelijke en faciliteert 

de invoering. EZ heeft structureel een rol 

bij het beheer van het 

Ondernemingsdossier als stelsel van 

afspraken. EZ is eigenaar van de applicatie 

(technische voorziening) voor het 

Ondernemingsdossier. De ondernemer is 

zelf verantwoordelijk voor de gegevens in 

de applicatie en blijft hiervan eigenaar.

EZ

Dienstverlening e-Factureren via Digipoort Logius Nee Ja Ja Ja In vier jaar tijd zijn 5 gemeenten aangesloten op 

Digipoort voor de ontvangst van e-facturen. 

Gemeenten ervaren Digipoort niet als een 

aantrekkelijk kanaal zo blijkt uit een recent in 

opdracht van EZ door KING uitgevoerd 

onderzoek "Business cases e-factureren"

Niet duidelijk! Te verwachten groei indien meer berichten 

en aansluitingen

Nee Ja, Zie financieel overzicht EZ is beleidseigenaar van het onderwerp 

eFactureren. Marktpartijen hebben begin 

2014 een stichting opgericht. Nieuwe 

participanten kunnen toetreden tot het 

open afsprakenstelsel. Een deel van de 

facturenstroom loopt via Digipoort. 

BZK/DGOBR

Dienstverlening Samenwerkende Catalogi Logius Ja Ja Ja Nee ja, blijkend uit praktijk (wordt gebruikt bij 

gemeenten) 

Ja N.v.t. plan  om uitvoering van de nog op te 

stellen wettelijke voorschriften te 

ondersteunen moet nog opgesteld worden

Zie financieel overzicht BZK BZK

Dienstverlening Standard Business Reporting via 

Digipoort*

Logius voor 

Digipoort

Nee Ja Ja Voor Digipoort: BO AO/OTP en AO/PI 

inzake 

beheer/exploitatie/doorontwikkeling,imp

nvt In ieder geval EZ-bijdrage 

bekend

Groei wel te voorzien in aantallen berichten 

en nieuwe domeinen

Door meerder partijen betaald  voor 

Programma SBR

 2015 -2018 

Zie financieel overzicht EZ neemt als beleidsverantwoordelijke deel 

voor elektronisch zaken doen tussen 

overheid en bedrijfsleven samen met 

BO voor Digipoort?

beheer/exploitatie/doorontwikkeling,imp

lementatie en financiering KIS.

SBR-stuurgroep en PLO voor 

standaardisatie van gegevens, procesen 

en techniek,verbredingsvraagstukken 

en financiering SBR-programma

 2015 -2018 overheid en bedrijfsleven samen met 

berichtenleveranciers?

Identiteit & Authenticatie eHerkenning Logius beheert het 

afsprakenstelsel 

eHerkenning.

Middelen via 

Marktpartijen

Nee In dit geval is beheer voldoende geborgd 

via instellingsbesluit en ISO-certificering?

Deze afstemming gaat via  een 

instellingsbesluit en afsprakenstelsel.

Er is een governance via Stelselraad, 

Tactisch Overleg en Operationeel 

Overleg, waarin overheidsorganisaties, 

commerciële bedrijven en 

eindgebruikers zeggenschap hebben;

Ja blijkt uit praktijk Ja Ja wel toename groei voorzien echter 

gebruikers betalen kosten middelen.

Kosten Stelsel nemen niet toe.

Ja

Meerjarenplan

Tactisch Jaarplan 2015

Opdrachtbrieven 2015

Ja dekking vanuit onderuitnutting 

2012/2013/2014

EZ is beleidsverantwoordelijk voor het 

bestaan van een afsprakenstelsel en 

eigenaar van het merk eHerkenning en 

tekent de opdrachtbrieven!

Binnen het stelsel is een 

samenwerkingsverband met 8 commerciële 

bedrijven, die gezamenlijk bindende 

afspraken vastleggen via het 

Afsprakenstelsel.

EZ voor opdrachtbrieven!

Daarnaast governance via 

Stelselraad, Tactisch Overleg en 

Operationeel Overleg, waarin 

overheidsorganisaties, 

commerciële bedrijven en 

eindgebruikers zeggenschap 

hebben.

Identiteit & Authenticatie Digid (incl. Digid buitenland) Logius Ja ja ja ja; afnemersoverleg DigiD ja, blijkend uit praktijk (wordt gebruikt bij 

gemeenten) 

Ja Ja zeker grote toename verwacht Ja Doorontwikkeling nodig Tekort via financieel overzicht BZK BZK

Identiteit & Authenticatie Digid machtigen Logius Ja ja ja ja; afnemersoverleg DigiD ja; maar nog niet bij gemeenten in gebruik Ja Wel te verwachten. Ja  Doorontwikkeling nodig Nee? BZK BZK

Gegevens Digikoppeling Logius Ja ja ja ja voor stelselvoorz Ja Ja 131 aansluitingen Ja: jaarplan gegevens 2015 Zie financieel overzicht BZK BZK

Gegevens Digilevering Logius Ja ja ja ja voor stelselvoorz Digilevering is als zodanig implementeerbaar. 

Naast LV BAG is ook het Handelsregister 

aangesloten en de WOZ voor einde dit jaar. Het 

nut voor gemeenten t.a.v. NHR is nu nog zeer 

beperkt, omdat de gebeurteniscatalogus nog niet 

is afgerond binnen NHR (planning Q2 2015)

Ja 101 aansluitingen Ja: jaarplan gegevens 2015: Zie financieel overzicht BZK BZK

Gegevens Digimelding Logius Ja ja ja ja voor stelselvoorz Ja, aansluiting op het webportaal voor 

terugmelding op het Handelsregister is mogelijk. 

GBA is eind december mogelijk en BAG volgt 

begin volgend jaar.

Ja 128 aansluitingen Ja: jaarplan gegevens 2015: Zie financieel overzicht BZK BZK

Gegevens Stelselcatalogus Logius Ja nee, wordt in januari opgestart/ingebracht 

in AO

nee ja voor stelselvoorz Ja Ja n.v.t Ja: jaarplan gegevens 2015 Zie financieel overzicht BZK BZK

Gegevens BRP (GBA+RNI) agentschap BPR Ja Ja, gepubliceerd op de BPR-site: 

Dienstverleningsafspraken GBA-V en TMV;

ja Ja, er is een Gebruikersoverleg BRP 

(artikel 1.15 van de Wet BRP). De 

afnemers –ingedeeld in zes sectoren– 

zijn hierin per sector vertegenwoordigd.

Nee, BRP voorziening begin 2017 beschikbaar. FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht BZK BZK

Gegevens BAG Kadaster Ja Ja ja ja, er is een gebruikersoverleg waar 

bronhouders en afnemers komen.

ja FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht I&M I&M

Gegevens BRT Kadaster Ja ja met IT Kadaster nee, alle data is beschikbaar via PDOK er 

bestaat voor PDOK een algemene 

Producten en Diensten Catalogus waarin 

de te verwachten dienstverlening is 

beschreven.

ja, er is BRT gebruikersoverleg, hierin 

zitten afnemers en IenM.

ja FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht I&M I&M



Gegevens BRK Kadaster Ja Ja ja, in die zin dat de beschikbaarheid altijd 

in de leveringscontracten wordt vermeld. 

Deze contracten zijn er altijd, BRK bevat 

immers getarifeerde producten waarvoor 

leveringsvoorwaarden gelden. Dat is niet 

echt afgestemd, maar ze zijn wel kenbaar 

gemaakt en vindbaar.

ja ja, uitgaande van massale output. BRK Levering 

is nog niet implementeerbaar. 

FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht I&M I&M

Gegevens BRV RDW Ja SLA’s per afnemer Ja Nee niet voor BRV, wel voor 

voertuigbranche

Ja, impactanalyse in 2012 FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht RDW I&M

Gegevens BLAU UWV Ja n.v.t: nog geen voorzieining n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t SZW

Gegevens BRI Belastingdienst Ja Ja Ja Ja Ja FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht Financien Financien

Gegevens Woz Kadaster Ja Voor de LV WOZ is er vanuit Kadaster een 

SLA met  deWaarderingskamer

De Waarderingskamer heeft afspraken 

met afnemers en bepaalt ook welke 

afnemers in welke mate gebruik van de 

LV WOZ mogen maken

Dit loopt via de reeds bekende kanalen 

bij de Waarderingskamer.

Gemeenten zijn registratiehouder FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht Financien Financien

Gegevens BGT Kadaster Ja Ja, de Diensten Niveau Overeenkomst 

(DNO) is onderdeel van de 

beheerovereenkomst BGT met IenM.

Nog niet. De wet BGT is nog niet 

ingevoerd, gebruik is nog in opbouw en 

nog niet verplicht. Functionaliteit is nog in 

ontwikkeling. Afstemming is op een later 

moment voorzien.

Ja, Gebruikersgroep BGT als onderdeel 

van het gebruikersspoor van IenM

n.v.t: nog geen voorzieining FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht I&M I&M

Gegevens BRO beoogd:TNO Ja n.v.t: nog geen voorzieining n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t I&M

Gegevens NHR Kamer van 

Koophandel

Ja In beheer bij KvK op basis Wet op de 

Kamer van koophandel en 

Handelsregisterwet

Ja er is een vastgestelde Dienstenniveau 

Beschrijving (DNB) afgestemd met 

gebruikers

Gebruikersraad Handelsregister a, alle gemeenten kunnen gegevens online inzien 

via HR Inzien. En een aantal gemeenten 

ontvangen gegevens digitaal in de eigen 

applicaties middels HR dataservices. 

Gebeurtenisgedreven levering middels HR 

FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht KvK EZ

Gegevens Beheervoorziening BSN agentschap BPR Ja Ja, er is een SLA zowel voor het technisch- 

als applicatiebeheer van de BV BSN

Ja, er zijn Dienstverleningsafspraken 

gemaakt met de afnemers. Via de 

website bprbzk.nl beschikbaar.

Ja, er is een gebruikersoverleg BV BSN 

(3x per jaar). Verslagen via de website 

bprbzk.nl beschikbaar.

ja, blijkend uit praktijk (wordt gebruikt bij 

gemeenten) 

FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht BZK BZK

Interconnectiviteit NORA (Nederlandse Overheids 

Referentie Architectuur) 

ICTU Nee Er is een contract voor de looptijd van 

2015-2018

n.v.t Er is een gebruikersraad NORA met 

(lead)architecten en infoprofessionals 

vanuit alle bestuurslagen en sectoren 

van de overheid)

Gemeenten zijn via dochter Gemma aangesloten 

op de NORA en vertegenwoordigd via KING in de 

gebruikersraad en via de VNG in de 

architectuurboard

ja n.v.t Ja, definitieve besluitvorming zal in 

januari/februari plaatsvinden in de 

architectuurboard en bij de NCDO

Ja BZK BZK

Interconnectiviteit Diginetwerk Logius Nee Er bestaat een Opdrachtovereenkomst 

tussen Logius en BZK. Bevat SLA 

elementen. Er zijn wel SLA's tussen Logius 

en technische uitvoerders. 

Opvragen Logius Nee, niet van toepassing. nvt FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht W&R/dgOBR Logius

Interconnectiviteit Digipoort OTP Logius Nee Ja Ja Er is een  afnemersoverleg Digipoort 

OTP en Bestuurlijk Overleg Digipoort                                                

nvt FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht BZK

BZK

Interconnectiviteit Digipoort PI Logius Nee Ja Ja Ja nvt FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht FIN-Overzicht "Digipoort PI: verschillend 

(beleidsdepartementen, 

uitvoeringsorganisaties)
Interconnectiviteit PKI overheid- certificaten Logius Ja n.v.t. /Logius met KPN zie kolom C ja/ Logius met Certificate Service 

Providers= Certificaatdienstverlener)

n.v.t. Praktijk leert dat gemeenten certificaten 

weten aan te schaffen.

FIN-Overzicht Geen invloed op budget, is stelsel Nee Nee Min BZK/ OBR Min BZK/DGBK

Interconnectiviteit Standaarden incl. pas-toe-of-leg-

uitlijst zoals geformuleerd door 

College en Forum Standaardisatie

Logius (Bureau 

Standaardisatie)

Nee nvt nvt ja Forum als adviesraad nvt FIN-Overzicht nvt nvt nvt EZ EZ

Interconnectiviteit Webrichtlijnen Logius Ja Opdrachtovereenkomst Logius Ja Nee Ja (er is een toepassingskader vastgesteld i.o.m. 

alle overheden om het pas-toe-of-leg-uit regime 

te concretiseren. Gemeenten maken hier gebruik 

van)

FiN-Overzicht nvt Nee fiN-Overzicht BZK BZK

van)
Nvt 14+ netnummer n.v.t Nee n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Overig samenhangend stelsel van 

basisregistraties

Helpdeskondersteuning en 

kenniscentrum

Tijdelijk bij ICTU, 

beoogde beheerder 

is Logius na regeling 

van structurele 

financiering

Ja n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t FiN-Overzicht Overige kosten n.v.t ja, jaarplan gegevens 2015 FIN-Overzicht Ovreige kosten BZK BZK

Overig Monitor (stuurinformatie incl 

releease kalender)

Tijdelijk bij ICTU, 

beoogde beheerder 

is Logius na regeling 

van structurele 

financiering

Ja n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t Fin-overzicht Overige kosten n.v.t n.v.t Fin-overzicht overige kosten BZK Bureau Digicommissaris na 

overdracht

Overig Aansluitondersteuning Logius Logius Ja nee, opdrachtovereenkomst nee het ondersteuningsaanbod is afgestemd 

met een stuurgroep (opgeheven) waarin 

afnemers vertegenwoordig waren

n.v.t Fin-Overzicht Overige kosten Stelselvoorzieningen en MijnOverheid n.v.t n.v.t n.v.t BZK 1e helft 2015 


