
 

 

 

 

Rolverdeling per voorziening ingedeeld in clusters 

Versie 30-04-2015 

Regieraad dienstverlening 

Voorziening Coördinerend 

beleidsverant-

woordelijke 

digitale overheid 

Opdrachtgever Beheerder Opmerkingen 

Overheid.nl (incl. 

overheidsorganisaties) 

BZK BZK Logius Op termijn wordt 
gekeken naar 

een andere 

opdrachtgever 

Digitaal 

Ondernemersplein 

EZ KvK KvK  

Samenwerkende 

Catalogi 

BZK BZK Logius Op termijn wordt 
gekeken naar 

een andere 
opdrachtgever 

Mijnoverheid.nl (incl. 

berichtenbox voor 

burgers) 

BZK Nu: ingevuld 

door een 

bestuurlijk 

overleg. 

Overdracht 

gewenst. 

Logius Gesprek over 

opdrachtgeversc
hap wordt 

geïnitieerd door 

BZK.  

Berichtenbox 

bedrijven 

EZ (ook 

inhoudelijk 

beleidsverantwoor

delijk) 

RVO (AvB) RVO (AvB) 

functioneel 

beheer 

Dictu 

technisch 

beheer 

 

Ondernemingsdossier EZ1 EZ Dictu  

 

 

Regieraad Gegevens2 

Voorziening Coördinerend 

beleidsverant-

woordelijke 

digitale overheid 

Opdrachtgever Beheerder Opmerkingen 

Beheervoorziening 
Burgerservicenummer  

BZK BZK RvIG  

Digikoppeling  BZK Nu: BZK, 

overdracht 

gewenst 

Logius Gesprek over 

opdrachtgeversc

hap  
Digikoppeling, 

Digilevering, 
Digimelding en 

Stelselcatalogus 
wordt geïnitieerd 

                                                             
1
 Is een publiek-private samenwerking, EZ is beleidsverantwoordelijke en opdrachtgevende publieke partij 

2
 De basisregistraties worden op dit moment nog buiten de verdeling van rollen gehouden. Dit wordt samen met de financieringsdiscussie 

in het najaar opgepakt.  



 

 

Regieraad Gegevens2 

Voorziening Coördinerend 

beleidsverant-

woordelijke 

digitale overheid 

Opdrachtgever Beheerder Opmerkingen 

door BZK.  

Digilevering  

BZK Nu: BZK, 

overdracht 
gewenst 

Logius 

Zie vorige 
opmerking. 

Digimelding  

BZK Nu: BZK, 

overdracht 
gewenst 

Logius 

Zie vorige 
opmerking. 

Stelselcatalogus 

BZK Nu: BZK, 
overdracht 

gewenst 

Logius 
Zie vorige 

opmerking. 

 

 

Regieraad Interconnectiviteit3 

Voorziening Coördinerend 

beleidsverant-

woordelijke 

digitale overheid 

Opdrachtgever Beheerder Opmerkingen 

Digipoort OTP4 EZ Belastingdienst Logius Aan het 

Nationaal Beraad 

wordt deze 

verdeling 

voorgelegd als 

kandidaat 

beleidsverantwoo

rdelijke en 

kandidaat 

opdrachtgever. 

Digipoort PI5 EZ Belastingdienst Logius Aan het 

Nationaal Beraad 

wordt deze 

verdeling 

voorgelegd als 

kandidaat 

beleidsverantwoo

rdelijke en 

kandidaat 

opdrachtgever. 

NORA BZK BZK ICTU BZK beraadt zich 

nog over 

opdrachtgeversc

hap 

PKI Overheid BZK Nu: BZK, 

overdracht 

gewenst 

Logius Gesprek over 

opdrachtgeversc

hap wordt 

geïnitieerd door 

BZK. 

Diginetwerk PM PM Logius Hierover vindt 

                                                             
3
 Standaarden maken ook onderdeel uit van het cluster Interconnectiviteit, maar kennen geen rolverdeling zoals voorzieningen en worden 

tbv dit overzicht dus buiten beschouwing gelaten.  
4
 De verantwoordelijke van de berichtenstroom dient afspraken te maken met de opdrachtgever over oa continuïteit 

5 
De verantwoordelijke van de berichtenstroom dient afspraken te maken met de opdrachtgever over oa continuïteit  



 

 

Regieraad Interconnectiviteit3 

Voorziening Coördinerend 

beleidsverant-

woordelijke 

digitale overheid 

Opdrachtgever Beheerder Opmerkingen 

gesprek plaats 

tussen BZK, EZ, 

gemeenten, 

Logius en 

uitvoerders, 

gericht op besluit 

over rolverdeling 

in juli. 

 

 

Regieraad Identificatie & Authenticatie 

Voorziening Coördinerend 

beleidsverant-

woordelijke 

digitale overheid 

Opdrachtgever Beheerder Opmerkingen 

DigiD (incl. buitenland 

en Machtigen) 

BZK Nu: BZK, 

overdracht 

gewenst 

Logius Gesprek over 

opdrachtgeversc

hap wordt 

geïnitieerd door 

BZK. 

eHerkenning EZ6 EZ Logius7  

eID (stelsel en 

publieke middel) 

EZ8 en BZK EZ en BZK Logius Op termijn wordt 

gezocht naar 1 

opdrachtgever. 

Onderlinge 

verantwoordelijk

heidsverdeling 

EZ en BZK is wel 

vastgesteld.  

 

 

NB BZK wil de opdrachtgeverrol voor de voorzieningen die nu onder BZK vallen overdragen aan 

andere, meer gerede partijen; op dit moment is het nog niet mogelijk om deze partijen overal aan 

te geven, aangezien de benaderde partijen voor een aantal voorzieningen dit nog in beraad 

hebben. In dat geval blijft BZK opdrachtgever. 

 

                                                             
6 Is een publiek-private samenwerking, EZ is beleidsverantwoordelijke en opdrachtgevende publieke partij 
7
 Beheer alleen van standaarden en afspraken, technisch beheer bij marktpartijen 

8
 Is een publiek-private samenwerking, EZ is beleidsverantwoordelijke en opdrachtgevende publieke partij tav stelsel 


