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Rijksregister Generieke I-diensten 
 

   

Criteria voor opname in het Rijksregister van een I-dienst: 

1. is beschikbaar voor gebruik (in productie); 

2. bestuurlijk besluit is genomen; 

3. functionaliteit heeft een generiek karakter, d.w.z. toepasbaar in meer dan 1 rijksorganisatie, 1 of meer bedrijfsprocessen, 1 of meer 

doelgroepen.  

  

Voor de legenda van het register (kolommen en kolominhoud) en een nadere toelichting op gehanteerde begrippen zie bijlagen 1 en 2. 

Voor vragen en inlichtingen en contact I-Standaardisatiecommissie rijksdienst: info.istandaardisatierijk@minbzk.nl. 

    

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
(linfonk) 

CSO-platform 
 

BZK/DGOBR/OPR BZK/UBR/EC O&P Overheid personeel Mobiliteit- en vacaturebank (matchen 
vraag en aanbod) 

Burger 
Medewerker 

App  MR info 
info 

DigiInkoop BZK/DGOBR/FHIR BZK/Logius Rijksdienst inkoop Elektronisch bestellen en factureren Medewerker-
inkoper 
Bedrijf 

App  MR info 

DWR-Office-basis BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Standaard kantoorapplicaties (office) Medewerker App  MR info 
DWR-Office-plus BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Aanvullende kantoorfunctionaliteiten Medewerker App  MR info 
DWR-Rijksportaal CIS BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Content beheer Medewerker App  MR info 

info 
DWR-Samenwerking 
(SWF) 

BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Samenwerken (intern) Medewerker App  MR info 

e-Factureren (EBF) BZK/DGOBR/FHIR BZK/Logius Overheid facturatie Factureren Medewerker-
inkoper 
Bedrijf 

App  MR info 
info 

Internetspiegel BZK/DGBK/APS ICTU (regie) Overheid  personeel medewerkeronderzoek Medewerker App  MR info 
MijnOverheid BZK/DGBK BZK/Logius Overheid dienstverlening Informatie persoonlijk Burger App  MR info 

info 
Ondernemingsdossier EZ/R&ICT EZ/R&ICT 

Divers (markt) 
Overheid dienstverlening Informatiedelen Bedrijf App  MR info 

info     

mailto:info.istandaardisatierijk@minbzk.nl
http://www.ec-op.nl/actueel/bericht/promotievideo-platform-carrieresites-overheid
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/o/organisatieadvies/documenten/brochure/brochure-2014/08/01/pdc-2014-webversie
https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop/
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/ciscommunicatie/ciscommunicatiediensten_nw_1/cisrijksportaal_25
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://e-factureren.info/overheid/
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
http://www.internetspiegel.nl/
https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/
https://mijn.overheid.nl/
http://www.ondernemersplein.nl/regel/ondernemingsdossier/?gclid=CJ2X-52YtrcCFVMbtAodGFwApQ
http://www.ondernemersplein.nl/regel/ondernemingsdossier/?gclid=CJ2X-52YtrcCFVMbtAodGFwApQ
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Ondernemersplein EZ EZ/AgNL + 
KvK+Syntens 

Overheid dienstverlening Bundelen diensten (voorlichting, BTW-nr 
aanvragen, subsidie, inschrijven NHR)  

Bedrijf App  MR info 

P-Direkt BZK/DGOBR/OPR BZK/P-Direkt Rijksdienst personeel Algemene p-informatie 
p-voorziening salaris verwerken 

Medewerker App  MR info 
info 

Platform Rijksoverheid 
Online  

AZ/DPC AZ/DPC Rijksdienst generiek Technisch webplatform voor toepassing; 

CMS, Multichannel, Zoekmachine, Open 

Data koppeling, RSS, Nieuwsbrief  

Medewerker 
ontwikkeling en 
beheer website) 

App  MR info 
info 

RAS BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst divers Opslag en toegang bieden tot apps Medewerker App  MR info 
Rijkshuisstijl AZ/DPC AZ/DPC Rijksdienst Externe 

Voorlichting & 
Interne. 

Communicatie 

Bouwstenen huisstijl: logo, lettertypen, 
kleur, vlakverdeling en papier 

Allen  App   MR info 
info 

Rijks ICT-dashboard BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst ext. 
verantwoording 

Informatie grote ICT projecten Tweede kamer App  MR info 

RIS/IBOS FIN/DGRB FIN/DBZ Rijksdienst financiën Uitwisseling begrotingsinformatie (P&C) Medewerker App  MR info 
Rijksmarktplaats BZK/DGOBR/FHIR FIN/Domeinen Rijksdienst Inkoop, Facilitair Inkopen (hergebruik) Medewerker App  ICFH info 
Tenderned EZ/PIANOo EZ/DICTU Overheid inkoop (publiceren van) aanbestedingen; 

vervolgacties w.o. indienen offertes. 
Kennisdeling 

Medewerker-
inkoper 

Bedrijf (leverancier) 

App  MR info 

Tool Functiegebouw Rijk  BZK/DGOBR/OPR BZK/EC O+P Rijksdienst personeel Functiegebouw en Loopbaanstappen Medewerker App  MR info 
           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
(linfonk) 

BAG – Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen 

I&M Gemeenten Overheid generiek Adressen verblijfobjecten en gebouwen Allen Geg  MR info 

BAG – Landelijke 
voorziening 

I&M Kadaster Overheid generiek Adressen objecten en gebouwen Allen Geg  MR info 

BRI – Basisregistratie 
Inkomen 

FIN Belastingdienst Overheid generiek Verzamelinkomen of belastbaar jaarloon 
burgers 

Allen Geg  MR info 

BRK – Basisregistratie 
Kadaster 

I&M Kadaster Overheid generiek Kadastrale registratie en kaart Allen Geg  MR info 

BRP – Basisregistratie 
Personen (samenvoeging 
GBA en RNI) 

BZK/DGBK/B&I BZK/Gemeenten Overheid generiek Ingezeten en Niet-ingezetene Personen Allen Geg  MR info 

BRT – Basisregistratie 
Topografie 

I&M Kadaster Overheid generiek Kleinschalige topografische bestanden Allen Geg  MR info 

BRV – Basisregistratie 
Voertuigen 
(kentekenregister) 

I&M RDW Overheid generiek Voertuigen, kentekens en eigenaren Allen Geg  MR info 

BSN – Beheervoorziening BZK/DGBK/B&I BZK/BPR Overheid generiek Genereren, distribueren, beheren en 
raadplegen 

Instelling 
(gemeente) 

 

Geg  MR info 

Digimelding BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Melding (bij twijfel over Allen (afnemers Geg  MR info 

http://www.ondernemersplein.nl/
http://www.p-direkt.nl/
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/cisdirectoraatgeneraalorganisatiebedrijfsvoeringrijkdgobr/cispdirekt_1/cisp_direkt&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/c
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://6d1abe6b0c839b8ac6545b5ba0111c3a
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/eisen-aan-websites-rijksoverheid
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.rijkshuisstijl.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/eisen-aan-websites-rijksoverheid
https://www.rijksictdashboard.nl/
http://rbv.minfin.nl/2014
http://rijksmarktplaats.rijksweb.nl/
http://www.tenderned.nl/
http://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/wat
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/niet_eens_met_geregistreerde_inkomen/meer_informatie_over_het_geregistreerde_inkomen
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
http://www.bprbzk.nl/BRP/Basisregistratie_Personen
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
https://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Kentekenregister-is-basisregistratie-voertuigen.aspx
http://www.bprbzk.nl/BSN/Beheervoorziening_BSN_BV_BSN
https://www.logius.nl/diensten/digimelding/
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gegevenskwaliteit) Handelsregister) 
DWR Rijks Directory BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst Generiek Registratie dienstverbanden van 

medewerkers- en organisatiegegevens.  
Bron voor www.overheid.nl, 
Rijksadresgids en voor authenticeren 

Medewerker Geg  MR info 

DWR-Rijksportaal BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Rijksoverheidsinformatie, Zoek en Vind, 
Nieuwsvoorziening (Alert) 

Medewerker Geg  MR info 
info 

Handelsregister EZ KvK Overheid generiek Niet-natuurlijke personen en 
ondernemingen 

Allen Geg  MR info 

Overheid.nl BZK/DGBK/B&I BZK/Logius 
BZK/UBR/KOOP 

(content) 
 

Overheid ext. voorlichting Overheidsinformatie (verwijzen naar 
diverse data, w.o. wetten, officiële 
bekendmakingen en 
overheidsorganisaties) 

Allen Geg  MR info 
info 
info 

Parlement (Tweede 
Kamer en Eerste Kamer) 

Tweede Kamer 
Eerste Kamer 

TK/griffie 
EK/griffie 

Overheid ext. Voorlichting Kamerstukken Allen  Geg  TK 
EK 

info 
info 

PDOK I&M Kadaster Overheid dienstverlening open GEO-data Allen Geg  MR info 
Register Open Data 
(Data.overheid.nl) 

BZK/DGBK/B&I ICTU 
 

Overheid dienstverlening Verwijzing naar open overheidsdata Allen Geg  MR info 
info 

Register websites 
rijksoverheid 

AZ/DPC AZ/DPC Rijksdienst  Overzicht websites rijksoverheid en 
stavaza compliance aan webrichtlijnen 

Allen Geg  MR info 

Rijksadresgids BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Bereikbaarheidsgegevens medewerkers  Medewerker  Geg  ICBR info 
info 

Rijksoverheid.nl AZ/DPC AZ/DPC Rijksdienst ext. voorlichting Rijksoverheidsinformatie Allen Geg  MR info 
Samenwerkende Catalogi BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Verwijzen diensten Burger Bedrijf 

Instelling 
Geg  MR info 

Stelselcatalogus 2.0 BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Genereren, distribueren, beheren en 
raadplegen (meta) 

Medewerker Geg  MR info 

WOZ – Basisregistratie 
Waarde Onroerende 
Zaken 

FIN Gemeenten Overheid generiek Onroerende zaak en WOZ-waarde Allen Geg  MR info 

WOZ – Landelijke 
Voorziening 

FIN Kadaster Overheid generiek Onroerende zaak en WOZ-waarde Allen Geg  MR info 

           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
(linfonk) 

Doc-Direct BZK/DGOBR/IR Doc-Direct Rijksdienst generiek Digitaliseren documenten (omzetten 
papieren naar digitale documenten) 

Medewerker Doc  MR info 
info 

DWR Sjablonen BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Sjablonen voor documenten Medewerker Doc  ICCIO info 
           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
(linfonk) 

DWR Client BZK/DGOBR/IR BZK/UBR/HIS Rijksdienst generiek Printen scannen kopiëren faxen plotten Medewerker Wer  MR info 

http://www.overheid.nl/
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/ciscommunicatie/ciscommunicatiediensten_nw_1/cisrijksportaal_25
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/d/digitale-informatiediensten
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/d/digitale-publicatiediensten
http://www.overheid.nl/
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/index.jsp
http://www.eerstekamer.nl/home
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/d/digitale-informatiediensten
https://data.overheid.nl/data
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/websiteregister-rijksoverheid
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal
http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.logius.nl/diensten/samenwerkende-catalogi/
https://www.logius.nl/diensten/stelselcatalogus/
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
http://almanak.overheid.nl/97027/BZK/DGOBR/Doc-Direkt/
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/cisdirectoraatgeneraalorganisatiebedrijfsvoeringrijkdgobr/cisdocdirekt/cisoverdocdirekt
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/i/ict-contracten
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Afdrukdiensten 
(EASI2010) 

DWR Client Mobiele ICT 
werkplek; (notebook; 
laptop) 

BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Ontsluiten digitale omgeving via hardware Medewerker Wer  MR info 

DWR Client Mobiele 
telefoon (OT2010) 

BZK/DGOBR/IR BZK/UBR/HIS 
(markt) 

Rijksdienst generiek Mobiel telefoneren, sms-en Medewerker Wer  MR info 

DWR Client Smartphone BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Ontsluiten digitale omgeving Medewerker Wer  MR info 
DWR Client Standaard 
ICT werkplek (desktop) 

BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Ontsluiten digitale omgeving Medewerker Wer  MR info 

DWR Client Vaste 
telefoon (OT2010) 

BZK/DGOBR/IR BZK/UBR/HIS 
(markt) 

Rijksdienst generiek Mobiel telefoneren, sms-en Medewerker Wer  MR info 

           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
(linfonk) 

Burgerservicenummer 
(BSN) 

BZK/DGBK/B&I BZK/BPR Overheid generiek Identificeren Burger Toe  MR info 

DigiD Burger BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Authenticeren Burger Toe  MR info 
DigiD Machtigen BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Machtigen Burger Toe  MR info 
DWR Rijks Directory 
(naam wachtwoord) 

BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst Generiek Authenticeren Medewerker Toe  MR info 

DWR TOA BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Toegang naar digitale werkomgeving via 
internet op afstand (telewerken)  

Medewerker Toe  ICCIO info 

eHerkenning EZ BZK/Logius/ 
divers (markt) 

Overheid generiek Authenticeren Instelling Bedrijf Toe  MR info 
info 

Generiek Card 
Management Systeem 
 (G-CMS) 

BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Aanvragen en Beheren rijkspassen Medewerker Toe  ICCIO info 
info 

PKIoverheid BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Authenticeren Instelling Bedrijf Toe  MR info 
Rijkspas plateau 1 & 2 BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Fysieke Toegang rijksgebouwen  Medewerker Toe  MR info 
RIN BZK/DGOBR/IR VWS/CIBG Rijksdienst generiek Identificeren Medewerker Toe  ICBR info 

info 
Single Sign On BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek (eenmalig) authenticeren Medewerker Toe  ICCIO info 
           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
(linfonk) 

Berichtenbox Bedrijven EZ EZ/AgNL Overheid  generiek Mailen, digitaal corresponderen Bedrijf Con  MR info 
Berichtenbox Burgers BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid  generiek Mailen, digitaal corresponderen Burger Con  MR info1 
Digikoppeling (OIN-
diensten) 

BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Catalogus Informatiediensten via 
Digikoppeling (OIN) 

nvt Con  MR info 
info 

                                                           
1  Berichtenbox burger is onderdeel (module) van MijnOverheid.nl 

http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/i/ict-contracten
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/i/ict-contracten
http://www.bprbzk.nl/BSN/Wat_is_het_burgerservicenummer_BSN
https://www.logius.nl/diensten/digid/
https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
https://www.logius.nl/diensten/eherkenning/
http://www.eherkenning.nl/
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/nieuwsdetail?refId=172895
https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/TBGI/Vergaderstukken%20overleggen/TVO%202014/2014-11/4a%20PDC%20Generieke%20ICT-diensten%202015%201%200.pdf
https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
https://www.cibg.nl/productenendiensten/rin/
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisicteninformatievoorziening_1/cisidentificatie_en_toegang
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
http://www.logius.nl/producten/toegang/mijnoverheid/
https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/
https://www.logius.nl/ondersteuning/overheids-identificatienummer-oin/
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Digilevering BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Abonnementsvoorziening van 
gebeurtenisberichten in stelsel 
basisregistraties 

Instelling Con  MR info 

Diginetwerk BZK/DGOBR/IR BZK/Logius Overheid generiek Koppelen gesloten netwerken (o.a. 
Haagse Ring, Rijksconnect, Rijksinternet)  

nvt Con  MR info 
 

Digipoort BZK/DGBK/B&I BZK/Logius Overheid generiek Elektronisch Postkantoor met standaard 
koppelvlakken naar overheden en 
bedrijven 

Bedrijf Instelling Con  MR info 

DWR Haagse mail relay BZK/DGOBR/IR BZK/SSC-ICT Rijksdienst generiek Interne mailverkeer (over besloten 
netwerk) 

Medewerker Con  MR info 

DWR Rijks-DNS BZK/DGOBR/IR BZK/Logius Rijksdienst generiek Netwerkadressering ICT-aanbieders Con  ICCIO info 
Noodcommunicatie 
voorziening (NCV) 

V&J BZK/Logius-KPN Overheid generiek Communiceren (calamiteiten) nvt Con  MR info 

ON2013 BZK/DGOBR/IR BZK/UBR/HIS Rijksdienst generiek Perceel 1 ‘connectiviteitsdiensten’ 
Perceel 2 'internettoegang' 

nvt Con  MR info 
info 

OT2010 BZK/DGOBR/IR BZK/UBR/HIS Rijksdienst generiek (mobiele) telefonie, en data- SMS-
diensten, Voip-centrales 

nvt Con  MR info 

           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
link 

Datacenter BD (upgrade) BZK/DGOBR/IR Belastingdienst Rijksdienst generiek Housing, Hosting nvt Dat  MR info 
info 

Datacenter Noord BZK/DGOBR/IR OCW/DUO Rijksdienst generiek Housing, Hosting nvt Dat  MR info 
Datacenter RWS/DJI BZK/DGOBR/IR I&M/RWS 

(Equinix) 
Rijksdienst generiek  Housing, Hosting nvt Dat  MR info 

           

I-dienst Eigenaar Uitvoerder Organisatorisch 
Werkingsgebied 

Procesdomein Kernfunctionaliteit Doelgroepbereik I-Domein Status Besluit Info  
link 

 

  

https://www.logius.nl/diensten/digilevering/
https://www.logius.nl/diensten/diginetwerk/
https://www.logius.nl/diensten/digipoort/
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://www.earonline.nl/index.php/Producten-_en_Dienstencatalogus_generieke_ICT-dienstverlening_2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008060/geldigheidsdatum_27-01-2013
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/i/ict-contracten
http://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-haagse-inkoop-samenwerking/nieuws/ubr-nieuws-2014/11/17/rijksoverheid-sluit-nieuwe-raamcontracten-voor-netwerkdiensten
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/i/ict-contracten
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/21/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2014/10/02/ict-ontwikkelagenda.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/21/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/21/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2013.html
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Bijlage 1: Legenda2 Rijksregister Generieke I-diensten 

  

 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die beschikbaar is of komt voor 

(rijks)overheidsorganisaties en (informatie)functionaliteit biedt die een bepaalde mate generiek is . Het gaat hierbij om informatievoorziening en 

ICT.  

Het generieke karakter van de functionaliteit3 wordt globaal uitgedrukt in:  

i. Organisatorisch werkingsgebied (kolom 4):  

1. Rijksdienst (zie coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst4, nu kerndepartementen en baten/lastendiensten en ZBO’s op 

vrijwillige basis); 

2. Overheid: rijksdienst + per I-dienst nader te specificeren overheidsorganisaties of organisaties met een publieke taak;  

3. Overig: nader aangeduid in wet- en regelgeving.  

ii. Functioneel toepassingsgebied in termen van  

1. Bedrijfsproces(domein) dat ondersteund wordt (kolom 5);  

generiek betekent in beginsel voor alle bedrijfsprocessen; 

2. (Kern)functionaliteit die geboden of beoogd wordt (kolom 6); 

3. (Generieke) Informatiseringdomein (kolom 8); t.w. Applicatiediensten (App), Gegevensdiensten (Geg), Documentdiensten (Doc), 

Werkplekdiensten (Wer), Toegangsdiensten (Toe), Connectdiensten (Con) en Datacenterdiensten (Dat); de definities staan in volgende 

bijlage.  

iii. en de Doelgroepbereik (kolom 7) 

1. Burger; 

2. Bedrijf; 

3. Instelling( w.o. overheidsorganisaties); 

4. (Rijks)medewerker of verbijzonderingen daarbinnen; 

                                                           
2
 De definities zijn nader uitgewerkt in achterliggende bijlage 2. 

3
 Op een later moment wordt en relatie gelegd naar een functionaliteitenoverzicht (i.o.)  

4
 Zie coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-18.html
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5. Combinatie van voorgaande doelgroepen;  

allen: voor in beginsel alle doelgroepen (1 t/m 4); 

nvt:  onzichtbaar voor en niet onderscheidend naar doelgroep (in feite dus ook voor allen). 

 

 Eigenaar (kolom 2):  

Verantwoordelijk (onderdeel van) ministerie of andere overheidsorganisatie die zorg draagt voor de functionele inrichting van de I-dienst, het 

opdrachtgeverschap, de regievoering, het functionele, informatie- en technische beheer en de exploitatie (scope: lifecycle van een I-dienst). 

Gekozen is voor de (functioneel ) eigenaar. Functioneel eigenaarschap is niet synoniem met bedrijfsproceseigenaarschap. Voor generieke I-diensten 

zijn er namelijk veelal meer afnemende organisaties , die bedrijfsproceseigenaar zijn.  

  

 Uitvoerder (kolom 3): 

Overheidsorganisatie tactisch/operationeel belast met aanbod van de I-dienst dan wel de project- en/of regieorganisatie indien er sprake is van 

ontwikkeling en/of outsourcing. Het informatiebeheer is veelal elders belegd (bijv. bij proceseigenaren) en is niet apart zichtbaar in het overzicht 

opgenomen. Niet de gehele ‘supplychain’ is in kaart gebracht in deze versie. Gekozen is voor de laatste organisatie binnen de overheid die 

uitvoerend verantwoordelijk is voor beheer en exploitatie dan wel - indien geoutsourced - voor de regie daarop. In de link naar nadere informatie bij 

de bron, veelal een website of producten- en dienstencatalogus is aanvullende informatie over de I-dienst te vinden. Deze verwijzingen zullen 

stapsgewijze verder worden geoptimaliseerd. 

 

 Status (kolom 9): 

1. : nu Productiegereed: 

2.  JJJJ Qn: Jaar en eventueel kwartaal van verwachte/geplande productiegereedheid 

3. nnb of ?: indien geen planning bekend is dan wel nog opgevraagd moet worden.  

 

 Besluit (kolom 10): 

Gremium en bijbehorend document (bvk voorzien van link) waaruit afgeleid wordt dat besluitvorming heeft plaatsgehad over een bepaalde mate 

van (rijks)breed of overheidsbreed gebruik van de betreffende I-dienst.   

 

 Info link (kolom 11): 

Informatielink naar nadere informatie over de I-dienst. Dit wordt stapsgewijze opgebouwd en de voorkeur gaat uit dat de (producten- en) 
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dienstencatalogus van de aanbodorganisatie.  

Vooralsnog wordt verwezen naar de organisatie(s) in kolom 3 en de websites e-overheid.nl (Overheidsbrede I-diensten), rijksoverheid.nl of 

rijksportaal (voor I-diensten gericht op de medewerker).  
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Bijlage 2: Enkele begrippen op het terrein Enterprise Architectuur Rijksdienst specifiek betrekking hebbend op de 

Rijksbrede Informatie-infrastructuur 

 

Rijksbrede I-infrastructuur  

Deze I-infrastructuur omvat zowel de ICT-infrastructuur, de informatiehuishouding als de besturing daarvan. Het gaat daarbij om generieke kaders, diensten 

en producten die, in het kader van standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen de rijksdienst. Wanneer een 

onderdeel van het Rijk de functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te 

richten. Voorbeelden zijn de werkplekfunctionaliteit, beveiligingsvoorschriften en –voorzieningen, toegang tot netwerken, de Berichtenbox en het e-depot 

voor digitale archivering. Zie Kamerbrief I-strategie Rijk 

 

Basisinfrastructuur 

De Basisinfrastructuur is het geheel van landelijk voorde gehele overheid aangeboden I-diensten waarvan implementatie bij wetgeving dan wel ambtelijk 

besluit is voorgeschreven. Deze I-diensten kunnen ook worden aangemerkt als essentiële bouwstenen voor andere basisvoorzieningen. Zie I-NUP  

Deze basisinfrastuctuur geldt voor de gehele overheid en maakt derhalve ook deel uit van de rijksbrede I-infrastructuur.  

  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/15/kamerbrief-informatiseringstrategie-rijk.html
http://www.wikixl.nl/wiki/ictu/index.php/Basis-infrastructuur
http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/over-de-e-overheid/basisinfrastructuur-i-nup
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Domein 

Afgebakend gebied waarop besturing plaats vindt. 

 

Bedrijfsprocesdomein 

Afgebakend gebied van samenhangende bedrijfsprocessen, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting (het 

‘hoe’). 

Bv: Toezicht, Personeel 

 

Informatiseringdomein (I-domein) 

Afgebakend gebied van samenhangende Informatie- en ICT-diensten, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de 

inrichting (het ‘hoe’).  

Bv: Toegangsdiensten, Werkplekdiensten 

 

(Functioneel) Eigenaar 

In de context van de rijksbrede I-infrastructuur en daarbinnen i.h.b. de generieke I-diensten gaat het om het functionele eigenaarschap als onderdeel van de 

rijksbrede systeemverantwoordelijkheid. Indien er sprake is van functionaliteiten die een generiek karakter hebben, dan is het nodig om afspraken te maken 

wie de (functioneel) eigenaar is en zorg draagt dat die generieke functionaliteit leidt tot generieke I-diensten die rijksbreed voor zoveel mogelijk afnemers 

(proceseigenaren) beschikbaar komen zodat de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst en I-strategie Rijk gerealiseerd worden. De functioneel eigenaar 

draagt zorg voor opdrachtgeving. De operationele verantwoordelijkheid – het implementeren en toepassen - is veelal elders belegd, bij proceseigenaren.  
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I-domeinen: 

 

Applicatiediensten (App) 

Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere 

informatiseringdomeinen. 

 

(Uit DA DiDu) Met applicatie wordt bedoeld een op gebruikersbehoeften afgestemde samenstelling van voorzieningen gericht op het leveren van één of 

meer informatiediensten. Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud. 

Gegevensdiensten (Geg) 

(Uit DA DiDu) Bij de gegevensdiensten gaat het om rijksbreed generieke functionaliteit naast semantiek en vorm van de generieke gegevens zelf, zoals 

basisregistraties en rijksregistraties. Het gaat om gestructureerde data (gestructureerde databases, open data, big data)  

Gegevensdiensten zijn een bijzondere vorm van applicatiediensten, waarbij de nadruk ligt op het hergebruik van gestructureerde gegevens.  

 

Documentdiensten (Doc) 

Diensten die betrekking hebben op het managen van digitale data,voornamelijk ongestructureerde content (documenten, plaatjes, filmpjes, etc.). 

 

(Uit DA DiDu) Documentdiensten: Informatiediensten die gericht zijn op het creëren, gebruiken en beheren van documenten. Ongeacht of deze wel of niet 

als record bewaard worden.  
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Recorddiensten: Documentdiensten die speciaal gericht zijn op als record bewaarde documenten. Het zijn de recorddiensten die gezamenlijk voor de 
duurzame toegankelijkheid van bewaarde documenten zorg dragen. 
 

Documentdiensten zijn een bijzondere vorm van applicatiediensten, waarbij de nadruk ligt op het hergebruik van documenten in welke vorm dan ook.  

NB: het begrippenkader mbt gegevensdiensten en documentdiensten (contentdiensten) is volop in beweging. Een doelarchitectuur informatiehuishouding 

waarin alle vormen van content geordend en gepositioneerd worden t.o.v. de bedrijfsprocessen (vraag) en ontwikkelingen in het (markt)aanbod, zoals 

cloudcomputing, is in ontwikkeling. Daarin wordt voortgebouwd op eerdere ontwikkelingen als Visie Informatie op Orde, Baseline Informatiehuishouding en 

beschikbare doelarchitecturen op relevante domeinen, zoals Digitale Duurzaamheid, DWR-zoeken, Gesloten Rijkscloud, Toegangsdiensten. Dit impliceert dat 

de gekozen ordening op een later moment wordt herzien.   

 

Werkplekdiensten (Wer) 

De werkplekdienst moet een rijksmedewerker in staat stellen om digitale diensten af te nemen. De werkplekdienst kan daarom worden gezien als een 

interface tussen de rijksmedewerker en het systeem dat de gevraagde digitale dienst levert. Voorbeelden van werkplekdiensten zijn de verschilleden 

mobiele en desktop apparaten met besturingssysteem en daaraan gelieerde dienstverlening, zoals gebruiksvoorwaarden en helpdeskondersteuning.  

 

Een belangrijke ontwikkeling in werkplekdiensten is Choose your own device (CYOD) en m.n. Bring your own device (BYOD) en daarvoor te verwachten 

gebruiksvoorwaarden (in kader digibewust & digivaardigheden). 

 

Toegangsdiensten (Toe) 

De toegangsdienst biedt de rijksmedewerker die gebruik wil maken van data en/of voorzieningen de mogelijkheid zich te identificeren, te authenticeren en 

te autoriseren. 

(Uit DA DiDu) Het domein Toegangsdiensten voorziet in de diensten voor de beveiligde toegang tot de document- en gegevensdiensten.  
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Connectdiensten (Con) 

Alle diensten op het gebied van digitaal netwerk- en berichtenverkeer. Concreet betreft het normen, processen, activiteiten en voorzieningen m.b.t. 

inrichting en beheer van digitale netwerken en knooppunten. 

(Uit DA DiDu) De connectdiensten zorgen ervoor dat document-, record- en gegevensdiensten via adequaat beveiligde netwerken geleverd kunnen worden 

aan gebruikers. 

 

Datacenterdiensten (Dat) 

Deze diensten hebben betrekking op fysieke housing en hosting en het operationeel beheer van software en data. 

(Uit DA DiDu)  

De datacenterdiensten zorgen voor het onderbrengen en beschikbaar stellen van de hardware (serverpark). Die hardware is nodig om de voorzieningen en 

de data van het domein ‘Document- en gegevensdiensten’ te operationaliseren. 

 

Toelichting op definities 

 De definities zijn definities zoals opgenomen in de Enterprise Architectuur Rijksdienst i.o.  

 DA DiDu = Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid.  
 

 


