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De gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven gaat de komende jaren ingrijpend 
veranderen. Met de decentralisaties op de terreinen jeugd, maatschappelijke ondersteuning en 
werken naar vermogen krijgen de gemeenten nieuwe taken. Door de bezuinigingen zal de 
gemeente haar uitvoering moeten stroomlijnen. Deze ambities kunnen alleen slagen als de 
gemeente haar informatiehuishouding op orde heeft en de interne processen geoptimaliseerd zijn. 
Het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) biedt een basis
infrastructuur van ICT-bouwstenen, die randvoorwaardelijk is om de ambities te kunnen realiseren. 
Tot 2015 gaan VNG en KING samen met de gemeenten een grootschalig ondersteunings 
programma uitvoeren om gemeenten te helpen bij de invoering van het NUP. Het programma, 
genaamd 'Operatie NUP', biedt aan gemeenten ondersteuning door het opzetten van een platform 
voor kennisdeling en het ontwikkelen van standaarden en toolkits. Zo bouwen de gemeenten mee 
aan één digitale overheid, met betere service en meer gemak. Met de uitvoering van het 
programma is €26,4 miljoen gemoeid. Daarnaast komt er €104 miljoen beschikbaar, waarmee 
gemeenten voor de ondersteuning in hun eigen specifieke situatie extra advies of voorzieningen 
kunnen inkopen. Het Rijk financiert de benodigde bedragen als een renteloze lening, die de 
gemeenten in 2015 afbetalen. Onderdeel van de financiering is een rijksbijdrage van netto €8,4 
miljoen. 

Het NUP bestaat uit een aantal geprioriteerde e-overheidsbouwstenen, die gemeenten en andere 
overheidsorganen, kunnen gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en ondernemers 
sneller, beter en efficiënter te maken. Voorbeelden van de bouwstenen zijn de voorzieningen voor 
de berichtenbox van MijnOverheid, het gemeentelijk 14+netnummer of het stelsel van 
basisregistraties. Het doel van het NUP is uiteindelijk dat alle overheidsorganen alle digitale 
bouwstenen in de praktijk gaan gebruiken. Het NUP draagt zo bij aan een slagvaardige en 
dienstverlenende overheid voor burgers en ondernemers. 

In deze brief informeren wij u over het belang van het NUP en Operatie NUP, over de gemaakte 
bestuurlijke afspraken, de wijze van financiering, en de ondersteuning die de gemeenten de 
komende jaren krijgen bij de implementatie van het NUP. 
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NUP en e-overheid Lbr. 11/068 

Geacht college en gemeenteraad, 

De gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven gaat de komende jaren ingrijpend 
veranderen. Met de decentralisaties op de terreinen jeugd, maatschappelijke ondersteuning en 
werken naar vermogen krijgen de gemeenten nieuwe taken. Door de bezuinigingen zal de 
gemeente haar uitvoering moeten stroomlijnen. Deze ambities kunnen alleen slagen als de 
gemeente haar informatiehuishouding op orde heeft en de interne processen geoptimaliseerd zijn. 
Het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) biedt een basis
infrastructuur van ICT-bouwstenen, die randvoorwaardelijk is om de ambities te kunnen realiseren. 

Tot 2015 gaan VNG en KING samen met de gemeenten een grootschalig ondersteunings
programma uitvoeren om gemeenten te helpen bij de invoering van het NUP. Het programma, 
genaamd 'Operatie NUP', biedt aan gemeenten ondersteuning door het opzetten van een platform 
voor kennisdeling en het ontwikkelen van standaarden en toolkits. Zo bouwen de gemeenten mee 
aan één digitale overheid, met betere service en meer gemak. Met de uitvoering van het 
programma is €26,4 miljoen gemoeid. Daarnaast komt er €104 miljoen beschikbaar, waarmee 
gemeenten voor de ondersteuning in hun eigen specifieke situatie extra advies of voorzieningen 
kunnen inkopen. 

In deze brief informeren wij u over het belang van het NUP en Operatie NUP, over de gemaakte 
bestuurlijke afspraken, de wijze van financiering, en de ondersteuning die de gemeenten de 
komende jaren krijgen bij de implementatie van het NUP. 

1. Achtergrond en ontwikkelingen 
Naast de genoemde decentralisatieoperaties werken de gemeenten aan het verbeteren van de 
dienstverlening. De gemeente positioneert zich als de 'meest nabije overheid' en stelt de vraag 
van de burger centraal. De dienstverlening verloopt steeds meer via het digitale kanaal. Ook 
hiervoor is invoering van de e-overheidvoorzieningen uit het NUP van groot belang. 



In de gemeentelijke visie op dienstverlening1 is er dan ook volop aandacht voor de rol en het 
belang van ICT. In de visie staat de vraag van burgers, bedrijven en instellingen centraal. Door 
gebruik te maken van het stelsel van basisregistraties hoeft de overheid haar burgers niet langer 

lastig te vallen met overbodige vragen. Eenmaal verzamelde gegevens kunnen - uiteraard met 
-inachtneming van privacy- en beveiligingsaspecten - worden hergebruikt in verschillende 
processen binnen een gemeente en tussen overheidsorganisaties onderling. Dit is van belang, 
zowel voor het verbeteren van de dienstverlening ("de overheid vraagt niet naar de bekende weg) 
als voor de handhaving ("de overheid laat zich niet voor de gek houden"). Deze gemeentelijke 
visie is in overleg met het Rijk, de provincies en de waterschappen verbreed tot een overheids
brede visie op dienstverlening. 

Om de visie op dienstverlening te kunnen realiseren en de uitdaging voor gemeenten waar te 
kunnen maken, hebben gemeenten strategische keuzes gemaakt op het terrein van 
informatiebeleid. De gemeenten hebben gezamenlijk de @genda 2015 opgesteld, de 
gemeentelijke agenda informatiebeleid. Deze is op de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 
2011 vastgesteld. De @genda is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

2. Bestuurlijke afspraken NUP en i-NUP 
Het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) bestaat uit een aantal 
geprioriteerde e-overheidsbouwstenen die gemeenten en andere overheidsorganen, kunnen 
gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te 
maken. Voorbeelden van de bouwstenen zijn de voorzieningen voor de berichtenbox van 
MijnOverheid, het gemeentelijk 14+netnummer of het stelsel van basisregistraties. Het doel van 
het NUP is uiteindelijk dat alle overheidsorganen alle digitale bouwstenen in de praktijk gaan 
gebruiken. Het NUP draagt zo bij aan een slagvaardige en dienstverlenende overheid voor 
burgers en ondernemers. 

De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de NUP-bouwstenen. De 
invoering en ingebruikname van de bouwstenen blijven echter achter.2 De VNG heeft met het Rijk 
in de 'Bestuursafspraken 2011-2015'3 afgesproken de komende periode aandacht te geven aan 
het afmaken van de geprioriteerde bouwstenen en het invoeren van die bouwstenen in de 
gemeentelijke praktijk. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het i-NUP, de 'Overheidsbrede 
implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid'. De inhoud van het i-NUP, inclusief de 
bouwstenen die de komende jaren met prioriteit ingevoerd zullen worden, is nader toegelicht in de 
bijgesloten brochure 'Eén digitale overheid: betere service, méér gemak'. 

Nadruk op gebruik, belang van samenhang 
Het i-NUP is een implementatieagenda. Het gebruik en de toepassing van de bouwstenen staat 
centraal, met als doel verbetering van de dienstverlening en stroomlijning van de uitvoerings
organisaties van gemeenten. De praktijk binnen de gemeenten (en waterschappen, provincies en 
uitvoeringsorganisaties) staat centraal. De bouwstenen zijn een middel, en niet het doel. Het i-
NUP zal daarom naar zijn aard meer vraaggedreven zijn, waarbij de vraag van gemeenten (en 

1 Dienstverlening draait om mensen, De basis op orde, werken aan de toekomst, VNG, maart 2010, zie 
ht̂ ://www.vng.nl/Docurnenten/vngdocurnenten/201Q Ibr/Dienstveriening draait om mensen.pdf 
2 Gateway Review, wederzijdse gijzeling of de as van het goede, BZK, december 2009 
3 Bestuursafspraken Rijk-Gemeenten 2011 -2015, paragraaf 7.7.Elektronische Overheid 
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andere overheden) leidend is. Het programma zal minder aanbodgedreven zijn. Hierin 
onderscheid het i-NUP zich van het NUP, dat sterk gefocused was op de losse bouwstenen. 

Het i-NUP benadert de bouwstenen vanuit de samenhang. Dit leidt er toe dat in de praktijk van de 
gemeenten een aantal gemeentelijke systemen en/of processen belangrijker zullen zijn dan de 
losse i-NUP-bouwstenen. Gemeenten geven aan voortgang te willen maken met de invoering van 
een gemeentelijk KCC (klantcontactcentrum), het principe van proces -en zaakgericht werken, een 
mid-office voorziening en een systeem voor de documentaire informatievoorziening (DIV). Deze 
gemeentelijke voorzieningen zijn als zodanig geen onderdeel van het i-NUP, maar kunnen in de 
implementatie wel als drager dienen om de verschillende i-NUP-bouwstenen in hun samenhang in 
de gemeentelijke praktijk in te voeren. 

Opbrengsten van het i-NUP 
Een harde businesscase voor het i-NUP is niet te maken. Er zijn baten te verwachten. De 
opbrengsten bestaan uit maatschappelijke baten, zoals betere vraaggestuurde dienstverlening en 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om sneller te kunnen handelen in de openbare orde en veiligheids-
sector. Daarnaast zal met het NUP de kwaliteit van de overheidsinformatie verbeteren. Tenslotte 
zijn er besparingen te verwachten als gevolg van lagere administratieve lasten en minder dubbel 
administratief werk. 
De opbrengsten zijn moeilijk te kwantificeren. De baten van het stroomlijnen van de gemeentelijke 
organisatie vallen verspreid in de organisatie en versnipperd in de processen. De baten als gevolg 
van de verbeterde dienstverlening zijn moeilijk in geld uit te drukken. Een belangrijk deel van de 
'verbetering' bestaat uit het blijven voldoen aan de toenemende verwachtingen van burgers en 
bedrijven. Wel of niet digitale dienstverlening is voor de overheid niet langer een keuze, de 
moderne maatschappij eist dit gewoonweg. 

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) heeft een raming gemaakt van de baten als 
gevolg van de realisatie van het NUP. Geraamd is dat het voor gemeenten jaarlijks €215 miljoen 
opbrengt en voor het Rijk jaarlijks €123 miljoen.4 In een contra-expertise is bevestigd dat de baten 
moeilijk toegerekend kunnen worden. Daarnaast was de conclusie dat de gevonden bedragen 
onvoldoende onderbouwd en indicatief zijn (maar in de praktijk waarschijnlijk hoger uitvallen). 

Resultaatverplichtingen 
In het i-NUP zijn resultaatverplichtingen afgesproken waaraan rijk en gemeenten in 2015 moeten 
voldoen. Het Rijk verplicht zich met het i-NUP tot het tijdig realiseren en opleveren van de 
verschillende bouwstenen. Bouwstenen dienen minimaal een half jaar voorde aansluitingdatum 
gereed te zijn. De gemeenten verplichten zich met het i-NUP tot het implementeren en in gebruik 
nemen van de bouwstenen. De exacte resultaatverplichtingen zijn in de bijgesloten brochure 'Eén 
digitale overheid: betere service, méér gemak' opgenomen. 
Elke gemeente dient te voldoen aan de resultaatverplichtingen. Gemeenten hebben zich hieraan 
gecommitteerd middels paragraaf 7.7 Elektronische Overheid in de Bestuursafspraken 2011-2015. 
Een deel van de bouwstenen is of wordt daarnaast wettelijk verplicht. In de bijgesloten brochure is 
aangegeven welke bouwstenen dit zijn. 

4 Notitie implementatie NUP, de baten in beeld, KING, oktober 2010. 
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Implementatieondersteuning voor gemeenten 
De gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij het implementeren 
van de bouwstenen.5 Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de gemeenten in meer of mindere mate 
behoefte heeft aan een vorm van implementatieondersteuning. Tegelijkertijd blijkt dat de 
specifieke vragen die gemeenten hebben sterk uiteen lopen. De meeste behoefte aan 
ondersteuning is er bij het inrichten van proces- en zaakgericht werken, het landelijk delen van 
beschikbare kennis en het ondersteunen bij de praktische uitvoering van de NUP-projecten. 

In de Bestuursafspraken is afgesproken om € 132 miljoen vrij te maken voor de 
implementatieondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit twee componenten: 

1. Specifieke (maatwerk) ondersteuning. Gemeenten ontvangen in de periode 2011- 2015 
via het Gemeentefonds een stimuleringsimpuls van in totaal €104 miljoen. De 
stimuleringsimpuls helpt gemeenten bij het feit dat de kosten voor de baat uitgaan. 
Gemeenten kunnen zo naar eigen behoefte, specifieke ondersteuning 'achter de voordeur' 
inkopen, bijvoorbeeld bij door KING gecertificeerde e-adviseurs. 

2. Generieke ondersteuning door KING. Ten behoeve van gemeenten ontwikkelt KING 
generieke ondersteuningsinstrumenten, zoals standaarden en toolkits. KING zal dit 
programma in opdracht van de VNG uitvoeren. Het programma - genaamd Operatie NUP 
- faciliteert, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de implementatie van de NUP-
bouwstenen. Het programma voorziet in een samenhangend geheel van ondersteunings-
middelen die gemeenten in staat stellen om zelf de resultaatafspraken efficiënt en in lijn 
met de eigen gemeentelijke ambities te behalen. Voor Operatie NUP is een budget van 
netto € 26,4 miljoen beschikbaar. De gemeenten dragen hieraan via het gemeentefonds 
€ 18 miljoen bij. Vanuit de rijksbijdrage is € 8,4 miljoen beschikbaar.6 

3. Financiering 
De gemeentelijke bijdrage aan zowel de generieke als de specifieke ondersteuning wordt door het 
Rijk middels een kasschuif voorgeschoten. De terugbetaling van de gemeentelijke bijdrage 
gebeurt in 2015 en is eenmalig. Er is geen sprake van een structurele afroming van de baten door 
het Rijk. Dit is in lijn met de afspraken die eerder in het NUP zijn gemaakt, namelijk dat gemeenten 
zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de bouwstenen, maar dat zij eventuele baten 
ook zelf mogen houden. De bedragen en de uitwerking van de kasschuif zijn via de mei- en 
septembercirculaire 2011 al verwerkt. De eerste tranche van de specifieke ondersteuning (voor 
2011) heeft u inmiddels ontvangen. 

Over de generieke ondersteuning is de VNG BTW verschuldigd. De gemeenten kunnen deze 
namens hen betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds (BCF). U heeft een 
aparte ledenbrief ontvangen over de BTW-compensatie bij centraal geregisseerde activiteiten.7 

5 Brede uitvraag invoering en gebruik NMUP-bouwstenen, KING, februari 2011 
6 De rijksbijdrage is bruto € 10 miljoen. Dit geld is bestemd voor de uitvoering van Operatie NUP in opdracht 
van de VNG. Hierover is BTW verschuldigd, zodat er netto voor Operatie NUP vanuit het Rijk € 8,4 miljoen 
beschikbaar is. 
7 Uitnamen uit het gemeentefonds t.b.v. centraal geregisseerde activiteiten en BTW, ledenbrief 11/062, VNG, 
7 oktober 2011 
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Voor de specifieke ondersteuning zijn per jaar de volgende bedragen beschikbaar voor de 
gemeenten: 

Specifieke ondersteuning 

Kasschuif tbv specifieke onderst. 

Retour BTW voor generieke 
ondersteuning (uit BCF) 

Totaal beschikbaar voor gemeenten 

2011 

24,7 

0,7 

25,4 

2012 

24,7 

1,4 

26,2 

2013 

24,7 

1,4 

26,2 

2014 

24,7 

1,4 

26,2 

totaal 

99,0 

5,0 

104,0 

(bedragen in miljoenen euro's) 

Het bedrag van € 24,7 miljoen is elk jaar als directe uitkering vanuit het gemeentefonds 
beschikbaar. Het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. 
Het totaal beschikbare bedrag per jaar is niet geoormerkt. 

4. Ondersteuning bij implementatie: Operatie NUP 
Het Programma Operatie NUP biedt generieke ondersteuning aan gemeenten om de 
grootschalige implementatie van de NUP-bouwstenen te realiseren. Met het programma draagt 
KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) bij aan de realisatie van het i-NUP. KING wil 
met het programma gemeenten in hun kracht zetten. Het programma bouwt voort op de ervaring, 
die de afgelopen jaren is opgedaan met EGEM, de i-Teams en de invoering van bijvoorbeeld het 
Digitaal Klant Dossier (door het CP-ICT). 

De aanpak richt zich op verschillende lagen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Binnen 
de gemeente richt Operatie NUP zich op (bestuurlijke) bewustwording van het belang van de 
effecten van het i-NUP. Daarnaast is het programma gericht op de praktische ondersteuning van 
de beleidssectoren en de afdeling l&A. In de omgeving buiten de gemeenten biedt het programma 
expliciet aandacht aan onder andere de leveranciers van gemeentelijke ICT-syemen, de 
departementen (als opdrachtgever voor de bouwstenen) en de ketenpartners van gemeenten 
(zoals het UWV, de Belastingdienst of het Kadaster). 

De aanpak is gebouwd op vier pijlers: 
1. Impactanalyses. Voor elke bouwsteen doet KING een toets of de bouwsteen in de praktijk 

goed bruikbaar is en of deze geïmplementeerd kan worden. 
2. Ontwikkeling van standaarden en koppelvlakken. KING ontwikkelt samen met gemeenten 

en ICT-leveranciers gedragen standaarden voor binnen- en buitengemeentelijke 
koppelingen. 

3. Ondersteuningstoolkit. Het programma ontwikkelt een toolbox om gemeenten te helpen 
zelf de invoering van de NUP-bouwstenen ter hand te nemen. De toolbox bestaat onder 
andere uit architectuurbeschrijvingen, voorbeelden voor programmaplannen, 
communicatietools en zelf-analysetools voor gemeenten. 

4. Relatiemanagement en kennisdeling. Vanuit deze pijler wordt de input vanuit gemeenten 
georganiseerd en het relatiemanagement met alle betrokken ingericht. 

Overkoepelend richt Operatie NUP een monitoring in. De monitor geeft aan gemeenten via 
rapportages op verschillende niveaus inzicht in hoe de invoering van het NUP is gevorderd. Naast 
sturingsinstrument is de monitoring expliciet ook bedoeld voor gemeenten om te kunnen 
benchmarken. De monitor zal daarom aansluiten bij waarstaatjegemeente.nl. 
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Eind 2012 zal een mid-term review worden uitgevoerd op Operatie NUP. Het doel van de mid-term 
review is om te bepalen of Operatie NUP en de specifieke ondersteuningsimpuls inderdaad leiden 
tot een versnelling in de invoering van het i-NUP. Als eind 2012 blijkt dat het programma 
onvoldoende effect heeft kan worden besloten het programma stop te zetten. 

5. Advies aan de gemeente 
KING is de komende weken bezig met het opstarten van Operatie NUP. Op korte termijn zullen 
alle gemeenten door KING nader geïnformeerd worden en betrokken worden bij de uitvoering van 
het programma. Wij adviseren de gemeenten de volgende acties te ondernemen: 

1. Maak een herijking van het EGEM-I realisatieplan dat eerder door uw gemeente is 
vastgesteld. Hoe ver is de uitvoering van het realisatieplan gevorderd? Sluiten de in het 
plan opgenomen doelstellingen aan op de resultaatverplichtingen? 

2. Maak binnen uw gemeente afspraken met FEZ, dienstverlening en l&A over de mogelijke 
besteding van de middelen voor de specifieke ondersteuning. De middelen zijn bedoeld 
om investeringen mogelijk te maken, die helpen bij de ingebruikname van de NUP 
bouwstenen. 

3. Benoem één verantwoordelijke functionaris voor de uitvoering van het NUP binnen uw 
gemeente. Dit kan bijvoorbeeld de gemeentelijke CIO zijn of de gemeentesecretaris. 
Onderdeel van Operatie NUP is dat KING bij elke gemeente één contactpersoon heeft, 
met zicht op de voortgang binnen de gemeente en doorzettingsmacht om de invoering van 
de NUP-bouwstenen mogelijk te maken. 

Tenslotte 
Het NUP is een complex programma met veel dwarsverbanden binnen gemeenten en tussen 
gemeenten onderling. Dit programma kan alleen slagen als gemeenten over de gehele linie met 
elkaar gezamenlijk werk maken van de basisinfrastructuur en de slimme verbindingen daarbinnen. 
Met het i-NUP, en de afspraken over financiering en monitoring, is een goede basis gelegd om 
aan de slag te gaan. KING heeft met het programmaplan voor Operatie NUP hiervoor een 
gedegen voorstel neergelegd. Wij zien in dezen uit naar een geslaagde samenwerking tussen de 
gemeenten, KING en de VNG. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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@genda 2015: slimme verbindingen 

gemeentelijke agenda informatiebeleid

Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe uitdagingen. Met nieuwe taken als gevolg van decentralisaties, 

nieuwe manieren van werken en beter beleid. Dat kan alleen door goede samenwerking met mensen en organisatie-

onderdelen in onze gemeente. Maar ook door samenwerking met elkaar in onze regio’s en zo mogelijk op landelijk 

niveau. Voorwaarde is dat we onze gegevens en informatie op orde hebben en slimme verbindingen leggen.

We maken als gemeenten gebruik van de nieuwe mogelijkheden van informatie-uitwisseling en nieuwe netwerken. 

Door informatie te delen en processen te optimaliseren worden we als gemeenten effectiever in dienstverlening en 

beleid, in het verbeteren van veiligheid, in mensen aan het werk krijgen, in het plannen van voorzieningen. Verbeteren 

we echt onze informatiepositie of werken we binnen onze gemeente al in de basis langs elkaar heen? Werken we echt 

samen met andere organisaties in het delen van informatie? 

Steeds meer gemeenten ervaren dat we flinke besparingen kunnen realiseren door onze informatie op orde te hebben 

en te delen. Daarmee kunnen we nog doelmatiger werken. Vinden we vaak het wiel opnieuw uit? Doen we veel dub-

bel werk in het bevragen van inwoners en bedrijven? Maken we slim gebruik van de informatie die we als overheid in 

huis hebben? Pakken we echt de financiële voordelen door slimmere verbindingen met elkaar te maken?

Burgers delen van alles en nog wat met elkaar via internet. Overheidsinformatie moet betrouwbaar en van voldoende 

kwaliteit zijn. Dat raakt in de kern de legitimatie van ons werk. Houden we voldoende rekening met beveiliging en 

privacy? Houden we het wettelijk doel voor ogen om informatie te hebben en te delen? Zijn we scherp in het onder-

scheid ‘need to know’ en ‘nice to know’? Bieden we onze inwoners de mogelijkheid om de informatie te kennen en 

waar nodig te corrigeren? 



De opgaven op het terrein van de overheidsinformatievoorziening zijn niet primair technisch maar ook politiek en 

bestuurlijk. Ze raken uiteindelijk de bedrijfsvoering van de gemeente, maar vragen vooraf bestuurlijke visie, focus en 

draagvlak. Binnen deze kaders hebben uitvoerders de ruimte om de uitvoering slim te organiseren. 

De ene gemeente is verder dan de andere. We willen ook onze eigen behoefte en tempo bepalen, want we zijn immers 

autonoom. Tegelijk zien we dat door samen te werken op regionaal en landelijk niveau we meer bereiken. Als we samen 

standaarden afspreken worden we er op den duur individueel beter van zonder onze autonomie ter verliezen. Als we 

zelf onze agenda formuleren kunnen we ook beter samenwerken met de rijksoverheid. Daarom is het belangrijk dat we 

als ‘branche’ van gemeenten optrekken. Deze @genda 2015: slimme verbindingen, de bestuurlijke gemeentelijke agenda 

informatiebeleid is tot stand gekomen door en voor gemeenten. De agenda formuleert onze gezamenlijke koers voor de 

komende jaren.

Han Polman

Burgemeester van Bergen op Zoom

Voorzitter subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid VNG
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1. Maatschappelijke vraagstukken en informatie

Gemeenten staan de komende jaren voor uitdagingen als gevolg van onder andere de decentralisaties, minder geld en 

betere dienstverlening met minimale administratieve lasten. Hiervoor zijn een effectieve en efficiënte manier van werken 

en de beschikbaarheid van de juiste, actuele en betrouwbare gegevens noodzakelijke randvoorwaarden. Het belang 

van het op orde hebben van het gemeentelijke informatiebeleid zal alleen maar toenemen. Het is van belang om onze 

informatie bestuurlijk slim te organiseren en te verbinden. Hierdoor wordt ons beleid effectiever, doelmatiger en neemt 

het vertrouwen van burgers in de overheid toe.

Toonaangevende dienstverlening en maatschappelijke vraagstukken

Gemeenten willen een toonaangevende dienstverlener zijn. Bijna 80% van de gemeenten heeft in de collegeprogram-

ma’s verbetering van dienstverlening als ambitie opgenomen1. Dit in de brede betekenis van het woord. Gemeenten 

stellen de leefomgeving van burgers en bedrijven centraal. Gemeenten werken samen met buurgemeenten en netwerk-

partners waar dat kan en gewenst is. Dit is van belang voor de doelstellingen die we willen bereiken: meer efficiëntie 

binnen de overheid, de vraag van de burger centraal stellen (mensgericht), snelle en zekere dienstverlening, werken als 

één overheid, bekende gegevens niet opnieuw vragen, transparantie en aanspreekbaarheid2. Daarbij gaan gemeenten 

zorgvuldig om met de privacy van burgers. Gemeenten hebben voortdurend aandacht voor het doel waarvoor informa-

tie wordt vastgelegd en gebruikt.

Bij het verbeteren van dienstverlening zal voortdurend de vraag zijn hoe dat met minder middelen kan. Veelal is sprake 

van inverdieneffecten: een investering op korte termijn waar op langere termijn de structurele baten zichtbaar worden. 

Die baten hebben overigens niet altijd alleen betrekking op de eigen organisatie maar vallen ook bij anderen. 

Dienstverlening krijgt voor gemeenten concreet vorm in de diverse maatschappelijke domeinen waar gemeenten als 

meest nabije overheid een belangrijke rol hebben. De op stapel staande decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, 

werkgelegenheidstaken en delen van de AWBZ zijn hier getuige van. Niet alleen samenwerking binnen de eigen ge-

meente, tussen gemeenten in de regio, maar vooral samenwerking van gemeenten met andere overheidsorganisaties, 

netwerksamenwerking, is cruciaal om als gemeenten maatschappelijke vraagstukken voortvarend aan te kunnen pakken. 

Denk hierbij aan:

• Centra voor Jeugd en Gezin waar ouders, verzorgers, jongeren, kinderen en professionals terecht kunnen voor infor-

matie, advies en ondersteuning; 

• Veiligheidshuizen, waar verschillende veiligheidspartners waaronder gemeenten zich richten op een integrale, pro-

bleemgerichte aanpak om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen; 

• Regionale Informatie en Expertisecentra waar gemeenten, openbaar ministerie, politie, belastingdienst en bijzondere 

opsporingsdiensten samen werken om georganiseerde criminaliteit aan te pakken om de weerbaarheid van de over-

heid tegen inbreuken van criminelen te vergroten;

• Regionale Uitvoeringsdiensten / Omgevingsdiensten om de uitvoering rond regelgeving op het gebied van ruimte, 

bouwen en milieu te verbeteren;

• Werkpleinen waar werkzoekenden worden geholpen bij het vinden van een baan of het verkrijgen van een uitkering;

• Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) om kwetsbare groepen, met name mensen met een lichamelijke, verstan-

delijke of psychische beperking, bij de maatschappij te betrekken;

• Ondernemerspleinen, het ene loket waar ondernemers met hun vragen, opmerkingen, belastingen, verplichtingen, 

vergunningen, financiering, informatie over projecten, huisvesting, etc. terecht kunnen. 

1 Dienstverlening in coalitieakkoorden, TNS-NIPO, augustus 2010

2 VNG, Dienstverlening draait om mensen, maart 2010 en Dienstverlening samen doen - overheidsbrede visie op dienstverlening, sep-

tember 2010.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN



Basis op orde

Voorwaarde voor de totstandkoming van dit soort vormen van integrale toonaangevende dienstverlening is dat de basis 

informatiehuishouding bij alle betrokken organisaties op orde is. De basis op orde houdt in dat de ondersteunende 

(mensgerichte) informatievoorziening werkt en efficiënt wordt ingezet. Zowel in de communicatie met inwoners als in de 

bedrijfsvoering. 

Medewerkers in deze organisaties moeten snel, foutloos, plaatsonafhankelijk en zo efficiënt mogelijk informatie met el-

kaar kunnen uitwisselen. Dat vraagt om afspraken over hoe en welke gegevens we met elkaar uitwisselen, het vraagt om 

standaarden. Het is dan ook niet voor niets dat de Nederlandse overheid bezig is met de realisatie van standaarden op het 

gebied van front-office dienstverlening, stelsel van basisregistraties en proces- en zaakgerichtwerken. Hieronder wordt 

voor een aantal domeinen het belang van de basis op orde aangegeven.

Werkpleinen

Op werkpleinen helpen gemeenten en UWV in goede samenwerking werkzoekenden bij het vinden van een baan of 

het verkrijgen van een uitkering. Hiertoe hebben gemeenten en het UWV onderling afgesproken welke dienstverle-

ning wanneer en door wie wordt gestart en communiceren ze gericht met elkaar. Hierdoor is er sprake van integrale 

dienstverlening waarbij de behoefte van de burger centraal staat en eenmalige uitvraag en meervoudig gebruik van 

gegevens de leidraad is. Door deze manier van samenwerking worden mensen beter en sneller geholpen. Gemeenten 

werken hierbij ook integraal met andere dienstverleners zoals schuldhulpverlening. 

Mens Centraal ondersteunt de integraliteit van de dienstverlening. Onder andere met een geautomatiseerd systeem 

dat voorkomt dat dienstverleners tegelijkertijd aan hetzelfde werken zonder dit van elkaar te weten. Het systeem helpt 

medewerkers op tijd de juiste dienstverlening te starten en toont hen – mits geautoriseerd - de relevante klantinfor-

matie. Aan dit systeem liggen onder andere afspraken over de uit te wisselen gegevens (besluit SUWI en stelsel van 

basisregistraties) en standaarden die voor de gegevensuitwisseling worden gebruikt ten grondslag. 

Veiligheidshuizen

In veiligheidshuizen werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclasserings-

organisaties, welzijnsorganisaties en eventueel onderwijs- en zorginstellingen samen om daders met meerdere en 

structurele problemen (voornamelijk op het gebied van werk en inkomen, verslaving of huisvesting) te begeleiden naar 

structurele oplossingen en terugval of herhaling te voorkomen. Binnen een veiligheidshuis wordt informatie uitgewis-

seld en beter met elkaar gecommuniceerd, zodat het niet langer voorkomt dat iemand meerdere soortgelijke of zelfs 

tegenstrijdige behandelingen tegelijkertijd ondergaat. 

Dit wordt ondersteund door het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS). GCOS slaat beperkte informa-

tie over een casus op: informatie over betrokkenen, de locatie van de melding en de afspraken die betrokken instellin-

gen hebben gemaakt. Informatie over de uitvoering en voortgang van de afspraken leggen de instellingen vast in hun 

eigen informatiesystemen. 

De bedoeling is dat GCOS door middel van koppelingen - voor zover de gebruiker daartoe is geautoriseerd - informatie 

uit de bronsystemen ophaalt en weergeeft. De eerste versie van GCOS heeft een koppeling met de GBA (Basisregistratie 

Personen). In volgende opleveringen is men van plan te koppelen met voornamelijk justitiële systemen, zoals die van de 

politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook Bureau Jeugdzorg. De vraag is hoe ver 

men met koppelen wil gaan, gelet op de privacy gevoelige informatie die wordt uitgewisseld. 

Burgerzaken

Gemeenten hebben de ambitie om de dienstverlening op orde te hebben op het terrein van burgerzaken. Met het 

mogelijk maken van het doen van elektronische aangifte, overlijden of huwelijksvoornemen worden ambities van één 

overheid, eenmalige uitvraag van gegevens en efficiënt werken concreet. Het vastleggen, beheren en verstrekken van 

authentieke persoonsgegevens is dan ook één van de kerncompetenties van Burgerzaken. In dit kader zijn de totstand-

koming van de Basisregistratie Personen, aansluiting hiervan op het stelsel van basisregistraties en de modernisering 

van het informatiesysteem voor de GBA in samenhang met standaardisatie van het berichtenverkeer met nieuwe voor-

zieningen (Digikoppeling, Digilevering en Digimelding) enkele belangrijke ontwikkelingen.
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Omgevingsdiensten / Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), krijgen burgers en bedrijven de mo-

gelijkheid om één geïntegreerde omgevingsvergunning aan te vragen betreffende bouwen, wonen, monumenten, 

ruimte, natuur en milieu. Hierbij is steeds één van de overheidsorganen, rijk, provincies of gemeenten, het bevoegd 

gezag. Voor de uitvoering van het afhandelen van de omgevingsvergunning maken de overheidsorganen gebruik van 

zogenaamde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Om de informatie tussen aanvrager en bevoegd gezag, tussen 

overheidsinstanties onderling die de vergunningaanvraag moeten beoordelen en met de RUD’s effectief te laten lopen, 

moet de basis op orde zijn. Burgers en bedrijven mogen hun aanvraag digitaal indienen via een gemeenschappelijke 

voorziening (front-office) en alle overheidsinstanties moeten daarop aansluiten. Alle organisatieonderdelen moeten in 

staat zijn om zaakgericht te werken waardoor dossiers en informatie betreffende iedere individuele zaak (vergunning-

aanvraag) onderling is uit te wisselen. Ook is het essentieel dat aanvrager en instanties gebruik maken van dezelfde 

basisgegevens (Personen, Bedrijven, Adressen, Gebouwen, Topografie, …). Met name de realisatie van de koppelingen 

tussen de organisatieonderdelen om dossiers/informatie uit te wisselen is nog onvoldoende gerealiseerd. Koppelingen 

dienen daarbij te passen binnen de informatiearchitectuur zoals landelijk, provinciaal en gemeentelijk vastgesteld. 

Prioriteitstelling

Uit de brede uitvraag e-overheid onder gemeenten3 blijkt dat de basis op dit moment nog niet op orde is. De praktijk 

blijkt weerbarstig en de komende jaren verrichten gemeenten verdere inspanningen om de basis af te bouwen, maar 

vooral ook om ze binnen de bedrijfsprocessen in gebruik te nemen. Daarmee gaat ICT bijdragen aan de doelmatigheid 

van de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening in breed perspectief. Om de basis op orde te krijgen is het 

noodzakelijk als gemeenten gezamenlijk een aantal strategische keuzes te maken op het terrein van het gemeente-

lijke informatiebeleid. Gemeenten hebben deze keuzes afgelopen half jaar samen verkend en geprioriteerd. Dit heeft 

geresulteerd in deze bestuurlijke @genda 2015. De doelgroep van deze agenda zijn bestuurders en management van 

gemeenten.

De @genda 2015 omvat inhoudelijke prioritering aangevuld met acties om op een slimme wijze het informatiebeleid te 

organiseren zodat we in 2015 een gezonde gemeente hebben. De agenda geeft richting aan de prioriteiten die de VNG 

in het belang van haar leden stelt. 

Om de genoemde uitdagingen aan te kunnen, gaan gemeenten de komende jaren – met 2015 als stip op de horizon – op 

het gebied van het informatiebeleid investeren in drie actielijnen:

a bestuurlijke sturing, 

b het op orde brengen van de basis van het informatiebeleid en 

c samenwerking en innovatie.

Deze actielijnen worden hieronder toegelicht en aangevuld met concrete acties (in cursief) hoe en wie dat concreet vorm 

gaat geven. Medio 2012 wordt bekeken hoe het met de voortgang van de agenda staat en wordt bezien of het wenselijk 

is aanvullende acties onderdeel uit te laten maken van de @genda 2015. 

3  Onderzoek naar stand van zaken e-overheid bij gemeenten, www.e-overheidinbeeld.nl, maart 2011
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2. Bestuurlijke sturing 

Bestuurlijke uitvoeringstoets

Gemeenten stellen vast  – denk aan de ervaringen bij de invoering van het omgevingsloket – dat het van groot belang 

is tijdens de fase van beleidsvorming of totstandkoming van wetgeving voldoende rekening te houden met de uitvoer-

baarheid en realisme van beleid.  Het is noodzakelijk dat hier bestuurlijk regie op wordt gevoerd. Zowel landelijk als 

ook binnen de branche van gemeenten. Hiermee kunnen desinvesteringen en vertragingen worden vermeden. Hiervoor 

is het instrument bestuurlijke uitvoeringstoets ontwikkeld. Deze toetst op bestuurlijk draagvlak, planning, financiering 

(inclusief exploitatie en beheer), informatiekundige gevolgen, opdrachtgeverschap en voldoende ondersteuning bij 

invoering. 

Om de impact van nieuwe taken voor gemeenten, waaronder decentralisaties, voor gemeenten scherp te krijgen, om 

vormen van gemeenschappelijkheid te overwegen en af te dwingen dat bestaande e-bouwstenen worden hergebruikt, 

zetten gemeenten in op een bestuurlijke uitvoeringstoets. Gemeenten vragen het Rijk nieuwe initiatieven standaard via 

een bestuurlijke uitvoeringstoets te beoordelen voordat er bestuurlijke afspraken over worden gemaakt. 

De decentralisaties bieden een unieke kans om bij het uitwerken van nieuwe taken en ondersteunende processen geza-

menlijk op te trekken. Dit start bij het uitvoeren van een bestuurlijke uitvoeringstoets. Op basis van de uitkomsten van 

deze toets kan gezamenlijkheid concreet vorm krijgen door:

1 te kijken of bepaalde processen zich lenen voor een gemeenschappelijk aanpak qua procesopzet of –optimalisatie;

2 generieke onderdelen (bijvoorbeeld landelijke voorzieningen, organisatie en processen, architectuur, standaarden) 

gezamenlijk te beoordelen, te ontwikkelen en te verspreiden;

3 waar mogelijk samen te werken bij zowel ontwikkeling, implementatie als exploitatie van ICT-voorzieningen.
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Hoe doen we dit slim?

• VNG ziet toe op de uitvoerbaarheid van nieuwe taken middels de bestuurlijke uitvoeringstoets. Dit geldt voor decen-

tralisaties, maar ook andere nieuwe taken. KING zal de informatiekundige component die onderdeel uitmaakt van 

deze toets op impact beoordelen. Gemeenten worden hierbij betrokken. 

• Op het gebied van bedrijfsvoering kijken gemeenten naar kansen om in gezamenlijkheid standaarden te ontwikkelen 

en te gebruiken waar dat gewenst en gepast is.

• Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming en uitkomsten van de uitvoeringstoets wordt KING gevraagd de voor 

alle gemeenten generieke procesarchitectuur, koppelvlakken en zaaktypen te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwer-

king met gemeenten, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers.

Slim investeren in ICT

Het toepassen van de principes van de financiële verhoudingen bij overheidsbrede ICT-projecten is soms lastig. Deze com-

plexiteit komt voort uit de combinatie van kostbare investeringen op de korte termijn en toekomstige structurele baten 

op de langere termijn. Daarnaast vallen kosten en baten veelal niet bij dezelfde keten- en netwerkpartners. De komende 

periode zullen zich nieuwe investeringsvoorstellen vanuit gemeenten of ketenpartners blijven aandienen waarin blijkt 

dat gezamenlijk investeren loont.  Het komt steeds vaker voor dat het op het terrein van de informatievoorzienig ef-

fectiever en efficiënter is om gezamenlijk te investeren in plaats van dat per gemeente afzonderlijk te doen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan besparingsmogelijkheden op het terrein van aanbestedingskosten maar ook ontwikkel- en beheerkos-

ten. Daarnaast speelt ook dat een kleine en compacte overheid gerealiseerd kan worden door de bedrijfsvoering en de 

verdeling van taken slimmer te organiseren binnen de overheid. Hoewel er nog geen eindbeeld is over hoe dit optimaal 

te organiseren, weten we wel dat het efficiënter kan door slimme verbindingen te leggen. Het is interessant te kijken 

naar of en zo ja welke bedrijfsvoeringstaken op welke manier in een interbestuurlijke shared service uitgevoerd kunnen 

worden. Denk hierbij aan belastinginning  en het betalen van uitkeringen.

Het is van belang bestuurlijk te sturen op deze ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat slim wordt geïnvesteerd in ICT.

Hoe doen we dit slim?

• Gemeenten doen investeringen in ICT en bedrijfsvoering, waarbij we de optie van gezamenlijke investeringen afwe-

gen.

• Gemeenten zullen in samenwerkingsverbanden sturen op collectieve ICT-investeringen. Het hebben van een positieve 

kosten- en batenanalyse en businesscase is voor elke investering een voorwaarde. Er dient gestuurd te worden op de 

realisatie van baten. 

• De VNG neemt namens gemeenten deel aan een interbestuurlijke verkenning naar of en zo ja welke bedrijfsvoe-

ringstaken overheidsbreed efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
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3. De basis op orde 

Standaardiseren, implementeren en gebruiken

Om de basis van het informatiebeleid verder op orde te krijgen is het van belang te standaardiseren, de processen en sys-

temen te implementeren en deze te gebruiken. De ‘elektronische weg’ leggen we immers niet voor niets aan. Dit geldt 

voor zowel het terrein van front-office dienstverlening, het stelsel van basisregistraties als proces- en zaakgericht werken. 

De afgelopen jaren is door gemeenten via het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) 

een belangrijke stap gezet in het realiseren en implementeren van de geprioriteerde gemeenschappelijke basis van de 

elektronische overheid.4 De komende jaren staan in het teken van het afronden en opleveren van de laatste basisvoor-

zieningen, het in beheer brengen daarvan en vooral de grootschalige implementatie in gemeentelijke bedrijfsprocessen. 

De kwaliteit van gegevens moet op orde zijn. Afspraken hierover werken we uit in een overheidsbrede implementatie-

agenda (i-NUP) voor dienstverlening en e-overheid.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie. De gatewayreview op het NUP5 heeft uitgewezen dat 

aanvullende implementatieondersteuning voor gemeenten noodzakelijk is. Via de brede uitvraag van KING naar de 

stand van zaken e-overheid bij gemeenten is dit bevestigd en is ook de aard van de ondersteuningsbehoefte in beeld 

gebracht6. Gemeenten hebben behoefte aan een generiek ondersteuning programma voor de implementatie dat de 

komende periode wordt uitgewerkt onder de titel Operatie NUP.

Front-office dienstverlening

Om de doelen van betere dienstverlening te realiseren, investeren gemeenten de komende jaren in: 

• het vraaggericht werken vanuit levensgebeurtenissen. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan kanaalsturing. Ka-

naalsturing houdt in dat we verschillende vormen van dienstverlening bewust via een of enkele kanalen (post, balie, 

telefoon, website) laten plaatsvinden; 

• de ontsluiting van (voortgangs)informatie over burgers en bedrijven via landelijke ondersteunende portalen 

 mijnoverheid.nl en Antwoord voor bedrijven; 

• het voldoen aan de webrichtlijnen;

• het bereikbaar zijn via het 14+ netnummer en inrichting van een klantcontactcentrum;

• het vullen en gebruik maken van de Antwoord contentvoorziening;

• het aansluiten op eHerkenning voor bedrijven.

Voorwaarde voor gemeenten is dat sluitende financiële afspraken kunnen worden gemaakt over het beheer van mijn-

overheid.nl, voorzieningen voor levensgebeurtenissen (LEAF) en de Antwoord contentvoorziening. Ook dienen deze 

voorzieningen bruikbaar te zijn voor gemeenten. Bovendien zal de gemeentelijke businesscase positief moeten zijn. 

Voor eHerkenning voor bedrijven geldt dat de ontwikkelkosten van marktmiddelen niet mogen worden doorbelast aan 

gemeenten.

Stelsel van basisregistraties

Essentiële voorwaarde voor betere dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is dat alle overheden altijd van correcte 

basisgegevens gebruik maken. Invoering en doorontwikkeling van een stelsel van basisregistraties is hiervoor noodzake-

lijk. Basisregistraties zijn gegevensverzamelingen die eenmalig door de overheid wordt ingewonnen en meervoudig door 

alle overheden worden gebruikt. Denk hierbij aan gegevens over personen, bedrijven, adressen, gebouwen, topografie, 

lonen en uitkeringen. Verbindingen tussen de basisregistraties maken het mogelijk overheidstaken efficiënter uit te 

voeren. 

4  Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, december 2008.

5  Wederzijdse gijzeling in machteloosheid, of as van het goede? Gatewayreview NUP, december 2010.

6  http://www.e-overheidinbeeld.nl
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Voor gemeenten betekent dit dat wij:

• investeren in het inrichten en in standhouden van hun wettelijke taken voor basisregistraties waarvoor zij verant-

woordelijk zijn (bronhouder). Het gaat om de Gemeentelijke Basisadministratie (straks Basisregistratie Personen), 

de Basisregistraties Adressen en Gebouwen, de Basisregistratie waardering onroerende zaken, en de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie. De kwaliteit van gegevens in deze registraties willen we op orde hebben.

• investeren in afdoende beveiliging en borging van privacy. Gemeenten gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens 

om fraude en misbruik te voorkomen. Gemeenten zijn scherp in het onderscheid ‘need to know’ en ‘nice to know’ en 

bieden inwoners de mogelijkheid om de informatie over hen te kennen en waar nodig te corrigeren.

• investeren in het ontsluiten van basisregistraties (techniek en proces) in maatschappelijke domeinen en ketens als 

jeugd, veiligheid, ruimte en werk en inkomen. 

• bij het Rijk erop aandringen dat zij de impact in kaart brengt van toekomstige basisregistraties: Basisregistratie 

Grootschalige Topografie, Basisregistratie Personen, Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen en 

Basisregistratie Ondergrond. Hiervoor wordt ingezet op een bestuurlijke- en informatiekundige uitvoeringstoets.

• actuele knelpunten identificeren die de werking van het stelsel belemmeren. 

• de mogelijkheden verkennen voor een verdere integratie van de BRP en de Burgerlijke Stand. Deze integratie maakt 

het mogelijk de kwaliteit van de persoonsregistratie te optimaliseren en de persoonsgegevens elektronisch te raadple-

gen in plaats van dat er via burgers en bedrijven allerlei uittreksels moeten worden uitgewisseld tussen organisaties. 

Gemeenten verwachten van het Rijk dat zij stuurt op het totstandkomen van landelijke koppeling tussen basisregistra-

ties. Hierbij ligt de focus op koppelingen met impact: BRP, BAG, NHR en Kadaster. Om de koppelingen tussen de basisre-

gistraties mogelijk te maken moet er als het ware een gemeenschappelijke ‘stekker’ zijn waardoor dat kan. Dat bespaart 

veel extra kosten. Via die ‘stekker’ kan er op eenduidig wijze informatie worden teruggemeld, gekoppeld en geleverd. 

Gemeenten verwachten dat het Rijk de stelselvoorzieningen Digimelding, Digikoppeling en Digilevering afbouwt.

Daarnaast kunnen structureel kosten worden bespaard door te voorkomen dat binnen de overheid allerlei doorbere-

keningen in het gebruik van basisregistraties moeten plaatsvinden. Basisregistraties moeten daarom eenduidig worden 
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gefinancierd, via budgetfinanciering. Dit is nog niet het geval voor in elk geval NHR, Kadaster, BRP en toekomstige 

registraties. 

Proces- en zaakgerichtwerken

Om aanvragen van burgers en bedrijven efficiënt af te handelen als individuele gemeenten of als samenwerkingsver-

band is proces- en zaakgerichtwerken een belangrijke ontwikkeling. Dit vraagt om uniforme gemeentebrede mensge-

richte processen. Proces- en zaakgericht werken is daarmee een belangrijke noodzakelijke ontwikkeling voor dienstver-

lening en de gemeentebrede ondersteunende bedrijfsvoering en samenwerking met ketenpartners. Het zorgt voor meer 

stroomlijning in de organisatie en helpt bij het streven naar verbetering van de doelmatigheid door het samenvoegen 

van activiteiten en systemen binnen de gemeente of keten. 

Hoe doen we dit slim?

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het NUP. In het bestuursakkoord is overeengekomen 

om in het verlengde van het NUP een ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeenten in te 

richten (2011-2014). Rijk en gemeenten zullen voor de zomer van 2011 nadere afspraken maken over de inrichting en 

financiering van dit programma. Afgesproken is dat er een stimuleringsimpuls via het Gemeentefonds rechtstreeks 

naar gemeenten komt waardoor gemeenten zelf het voortouw kunnen nemen. De impuls helpt gemeenten bij het 

feit dat de kosten voor de baat uitgaan. Gemeenten kunnen naar eigen behoefte en tempo specifieke ondersteuning 

inkopen.  Om gemeenten hierin te faciliteren worden de hiervoor benodigde middelen (in totaal € 104 mln.) via een 

kasschuif aan gemeenten beschikbaar gesteld. 

• Aanvullend op bovengenoemde specifieke stimuleringsimpuls wordt tegelijkertijd een generiek ondersteuningspro-

gramma voor alle gemeenten ingericht onder de titel Operatie NUP. KING zal dit programma uitvoeren. Met deze 

generieke ondersteuning worden algemene randvoorwaarden voor succesvolle en efficiënte implementaties vervuld. 

De kosten worden gedragen door gemeenten (uitname Gemeentefonds) en het Rijk. De wijze van financiering wordt 

op dit moment op praktische consequenties onderzocht. De opzet van het programma is niet vrijblijvend maar wordt 

gekoppeld aan prestatieverplichtingen. Het programma Operatie NUP wordt  samen met gemeenten uitgewerkt en 

biedt ondermeer een implementatie toolkit voor gemeenten, een toets op kwaliteit en bruikbaarheid van landelijke 

bouwstenen, standaarden voor processen, berichten en koppelvlakken, certificering van leveranciers (compliancy) en 

e-adviseurs en een dashboard voor het monitoren van de voortgang via waarstaatjegemeente.nl. 

• Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de investeringen in specifieke ondersteuning en zullen via de eigen ge-

meentelijke planning- & controlecyclus sturen op deze investeringen en het realiseren van de basis op orde. 

• VNG behartigt belangen van gemeenten in landelijke bestuurlijke overleggen en programmaraden. VNG zorgt voor 

sluitende financiële afspraken over beheer van voorzieningen waar dat nog niet geregeld is (zie boven). Tevens zet 

VNG in op sluitende financiële afspraken over beheer basisregistraties.

• VNG publiceert best practices en gemeentelijke knelpunten in het stelsel van basisregistraties en agendeert dit bij het 

Rijk.

• Gemeenten werken onder architectuur. Zowel binnen de eigen gemeente als met ketenpartners. Dit is nodig voor 

een beheersbare toekomstvaste informatiehuishouding waar nieuwe ontwikkelingen een plek in kunnen krijgen. Het 

“gemeentelijk fundament” biedt hiervoor een richtinggevende handreiking7. Voorzien wordt dat dit gevolgen heeft 

voor taken en bevoegdheden binnen de gemeentelijke organisatie.

• Gemeenten maken gebruik van standaarden zoals vastgesteld door het College Standaardisatie volgens het principe 

“pas toe of leg uit waarom niet”. Gemeenten sturen conform hetzelfde principe op de toepassing van zaakgericht 

werken in elke gemeente als standaard. Zaaktypen uit de Zaaktypencatalogus van KING zijn de standaard voor ge-

meenten. 

• KING ondersteunt gemeenten met expertise op het gebied van technische standaardisatie, contact met leveranciers 

en certificering. 

• Vanaf 2012 zal de basisregistratie personen worden geïmplementeerd. Dit omvat bij gemeenten o.m. de implemen-

tatie van het landelijke kernsysteem met bijbehorende modules, organisatieaanpassing en aansluiting en aanpassing 

van gemeentelijke applicaties op de BRP. Gemeenten werken hiervoor samen een ondersteuningsaanpak uit. 

7  KING.nl, Het gemeentelijk fundament.
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4. Samenwerken en innovatie

Samenwerking 

70% van de gemeenten werkt samen op het gebied van ICT. Samenwerking ontzorgt en zorgt voor een steviger op-

drachtgeverschap richting leveranciers. De praktijk van bijvoorbeeld het samenwerkingsverband van Friese gemeenten 

(ISZF) wijst dit uit. Ook gebruikersverenigingen faciliteren krachtenbundeling en samenwerking. Uit onderzoek van 

KING blijkt dat gemeenten meer en meer samenwerken in bijvoorbeeld shared service centra. Dit gebeurt bottum-up, 

rekening houdend met eigen tempo en investeringscycli. Dit levert kennis, continuïteit en financieel voordeel op voor de 

deelnemende gemeenten. De verwachting is dat via deze weg geleidelijk een landelijk netwerk van shared servicecentra 

met regionale aanspreekpunten zal ontstaan.  

Samenwerking op ICT-gebied draagt bij aan besparingen. Dit raakt snel het fenomeen schaalgrootte. Besparingen wor-

den aanzienlijk groter als ze op een uniforme manier en met een groot volume plaatsvinden. Gemeentelijke autonomie 

zit niet in de ondersteunende ICT, die is veelal voor 80% gelijk. Dat pleit voor standaardisatie en samenwerking in de 

bedrijfsvoering. 

Hoe doen we dit slim?

• VNG faciliteert het proces van gemeentelijke samenwerking. VNG heeft hiervoor op verzoek van gemeenten het 

project Slim Samenwerken gestart waarin gemeenten concreet worden geholpen bij samenwerking. Met KING wordt 

onder andere samengewerkt op het terrein van ICT. 

• Belangrijke vraagstukken die op het gebied van ICT-samenwerking moeten worden uitgewerkt zijn: op welke con-

crete terreinen is samenwerking kansrijk, hoe financieren we dit, hoe richten we de noodzakelijke governance in en 

hoe schalen we succesvolle initiatieven op. Eerste zaken waaraan wordt gedacht op ICT-gebied zijn het stelsel van 

basisregistraties, kantoorautomatisering, contentmanagementsystemen of geo-viewers. VNG en KING onderzoeken 

dit samen met gemeenten. Uitgangspunt is dat deze samenwerking van onderaf ontstaat en ondersteund wordt waar 

gewenst. 

• De VNG organiseert bestuurlijke kennisdeling over de kansen van ICT en actuele vraagstukken via e-awareness bijeen-

komsten voor bestuurders en gemeentesecretarissen.

Innovatie 

Gemeenten kijken naar de toekomst. De komende jaren wordt gewerkt aan een grootschalige “update” van systemen, 

werkprocessen, wijze van dienstverlening en inrichting van de bedrijfsvoering in de organisatie. De invoering van de 

e-overheid stuwt deze beweging voort. Daarmee gaat de deur steeds verder open voor nog verdere vernieuwing in de 

gemeente. Ontwikkelingen zoals het nieuwe werken en cloud computing komen hierbij ook aan de orde. Cloudcom-

puting, het via internet beschikbaar hebben van software, hardware en gegevens, maakt betalen per gebruik mogelijk 

(grotere flexibiliteit) en biedt kansen voor eenvoudigere doorontwikkeling en implementatie van software. Denk hierbij 

aan toepassingen op het terrein van kantoorautomatisering. Innovatie draagt bij aan de ambitie een vernieuwende en 

aantrekkelijke dienstenaanbieder en werkgever te zijn.  

Hoe doen we dit slim?

• Gemeenten innoveren en delen kennis en kunde onderling. Denk hierbij aan concepten als het nieuwe werken, de 

toepassing van social media voor bestuurders en ambtenaren, videoconferencing of mobiele dienstverlening.
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Verantwoording 

De @genda2015 – slimme verbindingen is op verzoek van gemeenten in het voorjaar van 2011 tot stand gekomen op 

basis van de volgende rapporten en gemeentelijke inbreng.

• Dienstverlening draait om mensen, VNG, maart 2010

• Onderzoek Dienstverlening in coalitieakkoorden, TNS-NIPO, augustus 2010

• Dienstverlening samen doen - overheidsbrede visie op dienstverlening, september 2010.

• Onderzoek naar stand van zaken e-overheid bij gemeenten (www.e-overheidinbeeld.nl), KING, maart 2011

• Het gemeentelijk fundament, gemeenten Alkmaar, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Schijndel en KING, maart 2011. 

• Input diverse gemeentelijke koepels en brancheorganisties, maart en april 2011

• Input roadshowbijeenkomsten @genda 2015: gemeentelijke agenda informatiebeleid, Rotterdam en Zwolle, april 

2011

• Met instemming kennisnemen van @genda 2015. Algemene Ledenvergadering VNG, juni 2011
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De vraag centraal
De vraag van burgers en bedrijven staat 
centraal in ons handelen. Wij werken 
oplossingsgericht en sluiten aan bij de 
behoeften van burgers en bedrijven. 
We spannen ons in om overbodige regels 
te schrappen en te voorkomen. Ook zorgen 
we voor minder regeldruk door bij aan- 
vragen voor een vergunning alleen om de 
noodzakelijke informatie te vragen.

Visie Op DienstVerlening 1
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Burgers en bedrijven willen hun zaken met de overheid goed en makkelijk kunnen regelen. 
Snel, op het moment én op de wijze die hen het beste uitkomt. Zij verwachten betrouwbare 
informatie in duidelijke taal, één aanspreekpunt en geen overbodige vragen, regels en 
procedures. 
De overheid speelt in op deze behoefte en wil haar dienstverlening op peil houden en 
verbeteren. Onder andere door de mogelijkheden tot online contact met de overheid te 
verruimen. Het doel is een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij 
burgers en bedrijven staat. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één 
overheid wordt ervaren. 

De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan de basisinfrastructuur voor het elektronisch 
uitwisselen van gegevens tussen overheden onderling en tussen overheid, burgers en bedrijven.
De komende jaren staan in het teken van het gebruik van deze basisinfrastructuur.

Wat zijn daarbij de ambities? Hoe realiseren we met elkaar dat onze dienstverlening voldoet 
aan de wensen van burgers en bedrijven, juist in tijden waarin we met minder geld en minder 
mensen ons werk moeten doen? Overheden stelden met elkaar de agenda voor de komende 
vier jaar vast, verwoord in ‘i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverle-
ning en e-overheid1’. 

In deze brochure leest u de plannen op hoofdlijnen.

digitale overheid: 
              betere service, méér gemak

1  i-nUp bouwt voort op het nUp, het nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. 

Aan dit programma lag een bestuursakkoord ten grondslag waarin de overheden met elkaar afspraken 

prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een aantal basisvoorzieningen. Deze vormen met elkaar de 

basisinfrastructuur voor een goed elektronisch verkeer tussen overheid en burgers en bedrijven én 

tussen overheden onderling. grondslag voor i-nUp is dat alle partijen hebben aangegeven de beoogde 

resultaten van het nUp deze kabinetperiode te willen realiseren. Zie ook zoek.officielebekendmakingen.ne, 

bijlage bij kamerstuk 26643 nummer 182.



  

“We hebben de afgelopen jaren al een enorme 
slag gemaakt met bijvoorbeeld de invoering van 
de BAg en de gBA”, stelt Han polman. “Dat moest 
ook. Voor ons als bestuurders is het van cruciaal 
belang dat de informatie goed op orde is en dat we 
erop kunnen vertrouwen. Het is niet alleen nodig 
om de dienstverlening te verbeteren, maar vormt 
ook de basis voor het realiseren van beleidsdoel-
stellingen. iCt hoort daarom hoog op de bestuur-
lijke agenda te staan. Het gaat daarbij niet alleen 
om het invoeren en het gebruik van de basis-
registraties. We moeten ook kijken hoe we slim 
verbindingen kunnen leggen tussen die basis-
registraties zodat we doelmatig en efficiënt te 
werk kunnen gaan. Daarnaast moeten we ook 
kunnen verantwoorden hoe we met die informatie 
omgaan. Dat vragen burgers en bedrijven ook van 
ons. Die verwachten dat overheidsinformatie 
betrouwbaar is en op wettelijke basis gestoeld. 
Ze moeten die informatie kunnen checken en 
verbeteren als er iets niet goed is. Het vertrouwen 
dat de overheid correct met hun gegevens omgaat, 
vormt daarbij de basis.”

Kosten voor de baten
informatie op orde én slim delen, daar gaat het 
dus om. polman: “Digitale dienstverlening is niet 
meer weg te denken. Onze inwoners vragen erom 
en het kost ons als gemeente minder tijd en 
vermindert de administratieve lasten. Het sluit ook 
aan bij de discussie over een compacte overheid. 
Wij zijn daarom ook blij dat het kabinet met ons 
mee wil denken en dat er middelen ter beschikking 
komen voor gemeenten om iCt de nodige impuls 
te geven. De kosten gaan hier immers voor de 
baten uit.”

Toekomst
“We moeten het de komende jaren beter gaan 
doen met minder mensen en met minder geld. 
Dat vraagt om een goede organisatie van je 
kerntaken, slimme en betrouwbare iCt-
oplossingen en aantrekkelijk en goed werkgever-
schap.” polman is ervan overtuigd dat een goede 
iCt-infrastructuur een voorwaarde is voor het 

aantrekken én behoud van nieuwe jonge mede-
werkers. “Die komen binnen en vragen naar hun 
ipad. plaats- en tijdonafhankelijk werken? Dat is 
voor hen de gewoonste zaak ter wereld. De 
ouderwetse hiërarchische structuren werken ook 
niet voor de aankomende generatie medewerkers. 
Die moet je vertrouwen geven, op een andere 
manier faciliteren. Bijvoorbeeld met goede iCt. 
Ook zo helpt iCt ons de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan.”

Han Polman

Burgemeester gemeente Bergen op Zoom

‘Zet informatievoorziening 

als bestuurder hoog op de 

agenda.’
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In de gemeenschappelijke visie op dienstverlening verwoorden gemeenten, provincies, 
waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hun gedeelde ambitie: één overheid die 
makkelijk toegankelijk is. Voor burgers en bedrijven betekent dit dat zij steeds vaker het 
digitale kanaal kunnen gebruiken om zaken met de overheid te regelen. Andere kanalen, 
zoals balie, telefoon en post, blijven bestaan en zijn ondersteunend.
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een basisinfrastructuur voor 
die elektronische informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheid 
en burgers en bedrijven. Eind 2010 was de realisatie van de basisinfrastructuur flink 
gevorderd. De komende jaren komt het erop aan om deze voorziening ook 
daadwerkelijk en op grote schaal in gebruik te nemen. Niet alleen om de dienstverlening 
aan burgers en bedrijven te verbeteren, maar ook omdat digitaal zaken doen loont. Er zijn 
door het efficiënt gebruik van ICT op termijn immers aanzienlijke besparingen te behalen. 
De schatting van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is dat het Rijk jaarlijks 
€ 123 miljoen kan besparen. Voor gemeenten gaat het om een bedrag van € 125 miljoen 
per jaar.2

 
 een gedeelde visie

2 implementatie nUp, de baten in beeld, King, Den Haag 29 oktober 2010.



snel en zeker
Wij zorgen dat burgers en bedrijven hun 
zaken met de overheid snel en zeker 
kunnen regelen. Dat doen we door hen 
de mogelijkheid te bieden online zaken 
te doen met de overheid. informatie 
opvragen, vragen stellen, aanvragen 
indienen en voortgangsinformatie 
inzien, persoonlijke gegevens

bekijken en wijzigen: via internet kunnen 
burgers, bedrijven en instellingen zeven 
dagen per week en 24 uur per dag bij ons 
terecht. Hierbij zorgen we voor goede 
beveiliging en gaan we zorgvuldig om 
met de gegevens.
Openingtijden en beschikbaarheid van 
onze andere communicatiekanalen 
(balie, telefoon en post) stemmen we 
af op de behoeften van burgers en 
bedrijven. in al onze contacten praten 
en schrijven we begrijpelijke taal.

Visie Op DienstVerlening 2  
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De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-NUP, 
beschrijft de plannen voor de komende vier jaar. Naast het afronden en in beheer brengen 
van de basisvoorzieningen, ligt de nadruk op het grootschalig implementeren en gebruik 
van de basisvoorzieningen. Elke individuele overheidsorganisatie (gemeente, provincie, 
waterschap en uitvoeringsorganisatie) is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en 
het gebruik. Gemeenten krijgen extra implementatieondersteuning.

 Vier hoofdlijnen

1   Het loket voor burgers

Een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de 
gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid. Daar werken alle overheden de komende 
jaren aan. De verschillende overheden hebben zelf uitgewerkt hoe ze hier invulling aan geven

Gemeenten
Gemeenten werken aan de front-office producten. Dit levert kennis, bouwstenen, systemen en 
ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening verbeteren. Met een goede website, 
die  voldoet aan de webrichtlijnen, een klantcontactcentrum en het centrale 14+netnummer 
geven gemeenten sneller en begrijpelijker het juiste antwoord via verschillende kanalen. 
Bovendien maakt het informatie ook makkelijker vindbaar. Een bijzondere rol in de overheids-
dienstverlening is weggelegd voor gemeenten. Zij staan immers het dichtst bij burgers. Wie 
niet weet waar hij of zij met een vraag aan de overheid naartoe moet, kan straks altijd bij de 
gemeente terecht. De gemeente beantwoordt in de meeste gevallen een vraag direct of verwijst 
in één keer goed door.

Uitvoeringsorganisaties
De uitvoeringsorganisaties, verenigd in de Manifestgroep, richten zich veelal op de berichten-
box van MijnOverheid. Via deze berichtenbox ontvangt de burger persoonlijke berichten van 
de overheid. De berichtenbox maakt het mogelijk berichten van de overheid elektronisch te 
ontvangen, archiveren, doorzoeken en door te sturen.

 
 tot 2015



‘De kaders die het nUp ons biedt door prioriteiten 
te stellen, is absoluut winst”, betoogt Jan Fraanje, 
gemeentesecretaris van Boxtel. “Maar wij vinden 
dat de samenhang nog steeds ontbreekt en blijven 
behoefte hebben aan een concrete planning.” toch 
weerhoudt deze kritiek de gemeentesecretaris er 
niet van om in zijn organisatie voortvarend aan de 
slag te gaan met de bouwstenen. “Dat doen we op 
een pragmatische manier,” licht Fraanje toe. “Vorig 
jaar hebben we de BAg ingevoerd omdat dat 
moest. en dit jaar stond een aanpassing van de 
website op de planning; hét moment om de 
webrichtlijnen door te voeren.”

Dienstverlening invalshoek
implementatie en gebruik van de bouwstenen is 
meer dan een iCt-systeem koppelen, het vraagt 
vooral om inzet van medewerkers. Werkprocessen 
veranderen, taken worden anders ingevuld. 
Hoe gaat Fraanje daar in zijn organisatie mee om? 
“De betrokkenheid van onze medewerkers is 
groot. Dienstverlening is onze invalshoek en dat 
motiveert. Onze applicatiebeheerders scheppen 
er eer in om iets te maken dat werkt. Daarvoor 

hebben ze wel de middelen en de ruimte nodig; 
ze willen gewoon hun werk goed doen zonder al 
te veel gezeur. Daarnaast stimuleren we onze 
mensen ook om buiten de deur dingen te doen. 
externe oriëntatie bevordert het probleemoplos-
send vermogen, het is leuk én een kans om uit te 
dragen wat wij in Boxtel doen.”

Kleine gemeente
Met 30.000 inwoners is Boxtel een van de kleinere 
gemeenten. Maakt dat het lastiger om alle 
bouwstenen in te voeren? “Het voordeel is dat we 
een platte organisatie hebben: één secretaris en 
zes afdelingshoofden met elk een eigen applicatie-
beheerder. Het College en de raad zeggen: ‘Wij 
willen een moderne organisatie zijn, met goede 
dienstverlening’. Het is vervolgens aan ons om de 
vertaalslag te maken naar iCt-beleid. We hebben 
als uitgangspunt dat er geen eilandautomatisering 
mag ontstaan: alle systemen moeten met elkaar 
kunnen communiceren. en we werken met één 
leverancier. Die kent je systemen en je hebt één 
aanspreekpunt als het niet werkt zoals het moet.”

Lijstjes
“Als je klein bent, ga je wel op zoek naar samen-
werking”, vertelt Fraanje verder. “Dat kan heel 
goed op iCt-gebied, dat bepaalt minder je 
identiteit als gemeente. Wij trekken met de 
gemeente Haaren op. Het hoeft overigens niet 
altijd via een officieel samenwerkingsverband. 
Je kunt ook van andere gemeenten leren. Denk 
maar aan de Best gejat prijs van King. We kijken 
ook altijd nieuwsgierig naar lijstjes en cijfers. 
Waar staan we en kunnen we leren van anderen die 
verder zijn? Je ziet zo snel de goede voorbeelden en 
kunt die zo ook makkelijk opsporen.”

Jan Fraanje

Gemeentesecretaris gemeente Boxtel

‘De betrokkenheid van 

onze medewerkers is groot.’
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Provincies
De provincies gaan door met de ontwikkeling van de front-office voor burgers en bedrijven. 
Het gaat hierbij om:
- Het ordenen van de diverse transparantiecollecties. Deze bieden burgers en bedrijven 

digitale toegang tot wet- en regelgeving en bekendmakingen. Naast goede vindbaarheid 
van informatie, spannen de provincies zich ook in om de kwaliteit van de informatie te 
optimaliseren.

- Het aansluiten op centrale overheidsloketten zoals MijnOverheid en Antwoord voor 
bedrijven.

- Het inrichten van klantcontactcentra.
- Het implementeren van de landelijke authenticatievoorzieningen als DigiD, DigiD 

Machtigen en eHerkenning.

Waterschappen
De waterschappen richten de pijlen op het verbijzonderen van de visie op dienstverlening voor 
waterschappen en de implementatie van het omgevingsloket water. Dit is een online loket 
waar burgers terecht kunnen voor een efficiënte aanvraag en afhandeling van vergunningen 
die bij de Wabo (omgevingsvergunning) en de Waterwet (watervergunning) verplicht zijn.

2   Digitale dienstverlening aan bedrijven

Bedrijven moeten in 2011 en 2012 de voordelen gaan merken van het gebruik van een 
aantal basisvoorzieningen: minder regeldruk, betere dienstverlening en lagere kosten. 
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft hierbij het 
voortouw samen met de klankbordgroep e-overheid voor bedrijven. De komende jaren ligt 
de nadruk op implementatie en gebruik van basisvoorzieningen en digitale dienstverlening:
- Afronden en breed beschikbaar stellen van de basisvoorzieningen voor toegang, informatie 

en communicatie.
- Stimuleren van (her)gebruik van basisvoorzieningen door het gebruik verplicht te stellen 

voor overheidsaanbieders.
- Doorontwikkelen van diensten die gebruik maken van de basisvoorzieningen.
- Het verkennen van de mogelijkheden van een recht op elektronisch zakendoen voor
bedrijven.

3   Het stelsel van basisregistraties

Er zijn dertien basisregistraties, die samen het stelsel van basisregistraties vormen. 
Basisregistraties bevatten veel gebruikte basisgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, 
bedrijfsnamen en geo-informatie. De gegevens worden door de bronhouders bijgehouden en 
door alle andere overheden gebruikt als dat nodig is. De gemeenschappelijke voorzieningen 
maken de gegevensuitwisseling tussen de basisregistraties mogelijk en zorgen voor het 
waarborgen van de juistheid van gegevens. 



eén overheid
Wij presenteren ons als één overheid 
die voor iedereen toegankelijk en 
bereikbaar is. De gemeente vormt voor 
burgers en bedrijven een belangrijke 
ingang: dichtbij en herkenbaar. 

geen overbodige 
vragen
Wij stellen geen overbodige vragen. 
gegevens die zijn opgenomen in één 
van de basisregistraties vragen we niet 
nogmaals op.

Visie Op DienstVerlening  3

Visie Op DienstVerlening 4  
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Het stelsel werkt nu al vanuit losse onderdelen. Het einddoel, een werkend stelsel dat als 
een geheel wordt ervaren, wordt in 2015 bereikt. Daarvoor troffen we in 2011 de volgende 
voorbereidingen:
- Het gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Nieuwe Handelsregister (NHR).
- Het maken van stelselbrede afspraken over financiering van ontwikkeling, implementatie 

en gebruik van het stelsel.
- Het afronden van gemeenschappelijke voorzieningen en het maken van bestuurlijke 

afspraken over het gebruik ervan.
- Het stelsel werkend krijgen voor drie maatschappelijk relevante ketens.

4   Implementatieondersteuning voor gemeenten

Elke individuele overheid is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de 
bouwstenen van de basisinfrastructuur. Dat betekent niet dat zij de keuze hebben om wel of 
niet gebruik te maken van één of meerdere bouwstenen. Immers, voor een aantal bouwstenen 
geldt een wettelijke plicht tot aansluiting en gebruik. Alle overheden dragen zo bij aan die ene 
digitale overheid die leidt tot betere service en meer gemak. Voor de overige bouwstenen is 
een resultaatsverplichting voor 2015 afgesproken. Het ondersteuningsprogramma wordt 
gekoppeld aan resultaatsverplichtingen (zie bijlage 1).

Stimuleringsimpuls
Gemeenten krijgen financieel steun in de rug door een stimuleringsimpuls van € 104 miljoen 
via het Gemeentefonds. Dit maakt het mogelijk om nu budget vrij te maken voor de 
implementatie van de basisinfrastructuur. Terugbetaling vindt plaats in 2015, het moment 
waarop naar verwachting de baten gerealiseerd worden.

Operatie NUP
Naast deze financiële ondersteuning wordt door KING een algemeen ondersteunings-
programma opgezet voor gemeenten: Operatie NUP. Dit ondersteuningsprogramma zal de 
randvoorwaarden invullen voor een succesvolle en efficiënte implementatie. KING maakt 
hiervoor onder andere een toolkit voor implementatie voor gemeenten en levert een bijdrage 
aan het ontwikkelen van standaarden die integratie van de bouwstenen met de gemeentelijke 
ICT-systemen makkelijker maakt. Voor Operatie NUP heeft het Rijk een bedrag van €10 miljoen 
ter beschikking gesteld. Daarnaast leveren de gemeenten vanuit  het Gemeentefonds, even-
eens via een stimuleringsimpuls, een bijdrage van € 18 miljoen. Het programma zal naar 
verwachting in juli 2011 van start gaan.

De stimuleringsimpuls en Operatie NUP samen helpen gemeenten om de implementatie 
ter hand te nemen, de basis van hun ICT-voorzieningen op orde te maken en hun 
verantwoordelijkheid te nemen.



André de Kok, CiO bij de gemeente eindhoven, is 
tevreden: “De agenda van het nUp voor de 
komende jaren biedt een prima basis.” Maar een 
waarschuwing is op zijn plaats meent hij. “We 
moeten met elkaar die bouwstenen succesvol 
weten in te zetten. Dat lukt niet allemaal in een 
keer, dat moet je gefaseerd doen, aansluitend op 
de lokale behoeften.” Dat gemeenten elkaar 
daarbij onderling de hand kunnen reiken, staat 
volgens De Kok buiten kijf. “Het is niet efficiënt om 
allemaal zelf het wiel te gaan zitten uitvinden. 
sterker nog; dat kunnen we ons helemaal niet 
meer permitteren. leer dus van elkaars ervaringen, 
help elkaar, maak afspraken met elkaar.” 

Met de poten in de klei
“succesvolle implementatie staat of valt met de 
garantie dat het aan de voorkant ook goed werkt”, 
stelt De Kok: “Daar zouden we als gemeenten veel 
meer bij betrokken moeten zijn. 
Verantwoordelijkheid nemen en zelf ‘met de poten 
in de klei’ gaan staan bij de uitvoeringstoets. Met 
name de grote gemeenten zouden hier een rol in 
moeten spelen. en ja, dat kan wat extra tijd 
kosten. Maar liever een voorbereiding die twee 

keer zo lang duurt, dan een implementatie die tien 
keer zo veel kost omdat vraag en aanbod niet op 
elkaar aansluiten.”

Bestuurlijke betrokkenheid
Volgens De Kok heeft de politiek enigszins 
schroom om zich met iCt te bemoeien. “Het risico 
op een mislukking weerhoudt bestuurders ervan 
om iCt hoog op de agenda te plaatsen. niet 
helemaal terecht want het op peil houden en 
verbeteren van je gemeentelijke informatiehuis-
houding brengt aan de ene kant kosten met zich 
mee, maar levert je als gemeente ook wat op. 
enige bestuurlijke betrokkenheid is zeker op zijn 
plaats. in eindhoven zijn we ervan overtuigd dat de 
onderdelen van het nUp essentieel zijn om onze 
digitale dienstverlening naar de maatschappij 
vorm te geven. Maar er is meer en het blijft van 
belang om naar het totaal te kijken. en daar 
bestuurlijk de regie op te houden. Zo wil 
eindhoven, als brainport van nederland, door 
slimme investeringen in de gemeente en de eigen 
organisatie een aantrekkelijke plaats zijn voor 
iCt- en designbedrijven om zich te vestigen. iCt 
helpt daarbij.” 

André de Kok

CIO Gemeente Eindhoven

‘In Eindhoven zijn we ervan  

overtuigd dat de onderdelen 

van het NUP essentieel zijn om 

onze digitale dienstverlening 

naar de maatschappij vorm 

te geven.’

12



13

Toets op effectiviteit
Op twee momenten vindt een toets plaats van Operatie NUP.
1 Eind 2012 vindt een tussentijdse evaluatie plaats om te beoordelen of de voortgang 

voldoende is en het ondersteuningsprogramma voortgezet kan worden. Als dan blijkt dat 
de gemeenten en het Rijk niet het vertrouwen hebben dat Operatie NUP voldoende 
bijdraagt aan de implementatie van de basisvoorzieningen, dan kan dit voor de 

 VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk aanleiding zijn om de om de 
stimuleringsimpuls bij te sturen en het programma te beëindigen. 

2 Aan het eind van het programma vindt de eindevaluatie plaats om te kijken of de 
afgesproken resultaten gehaald zijn. Als uitgangspunt geldt dat  een bouwsteen bij 
minimaal 80% van alle gemeenten in gebruik moet zijn.

 Aansturing

De regie op de uitvoering van het programma is belegd bij de Bestuurlijke Regiegroep 
Dienstverlening en e-overheid (BRG). Dit is het bestuurlijk overleg tussen gemeenten, 
provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en de rijksoverheid. De minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voorzitter van de BRG. Om de slagvaardig-
heid te vergroten en de voortgang van de ontwikkelingen van de e-overheid te bewaken, is er 
een dagelijks bestuur van de BRG ingesteld. Onder de BRG vallen de twee programmaraden 
(e-overheid voor burgers en stelsel van basisregistraties) en de stuurgroep Operatie NUP. 
Er wordt nauw samengewerkt met de klankbordgroep e-overheid voor bedrijven.

 Monitoring en communicatie

De voortgang van de agenda van de e-overheid vindt voortdurend plaats. De programmaraden 
en de klankbordgroep e-overheid voor bedrijven maken voortgangsrapportages en KING 
houdt vinger aan de pols waar het gaat om de voortgang van de implementatie door 
gemeenten. De resultaten zijn openbaar en in te zien via www.e-overheidinbeeld.nl en 
www.waarstaatjegemeente.nl.De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks een voortgangsrapportage.

Centraal in de communicatie staat de website www.e-overheid.nl. Deze portal geeft toegang 
tot informatie over de bouwstenen, planningen, best practices en ondersteuningsaanbod.

 Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.e-overheid.nl. Hier kunt u zich ook abonneren 
op de wekelijkse nieuwsbrief e-overheid.



transparant en 
aanspreekbaar
Wij maken duidelijk wat burgers en bedrijven 
van ons kunnen verwachten door hen te 
informeren over onze servicenormen. 
Onze prestaties op het gebied van de 
dienstverlening meten we regelmatig en 
vergelijken we onderling en maken we 
openbaar.
Openbare overheidsinformatie stellen we 
actief online beschikbaar voor derden.

Visie Op DienstVerlening 5
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Bijlage 1  Resultaatverplichtingen 2015 

Uitgangspunt bij deze resultaatsverplichting is dat het Rijk bruikbare voorziening levert voor medio 
2013. De programmaraden stellen vast of een bouwsteen gereed is voor aansluiting en leggen vast op 
welke versie van de bouwsteen de resultaatafspraak betrekking heeft. Daarbij geven de programma-
raden ook aan wat onder aansluiting wordt verstaan. Voor de basisregistraties gaat het om de wettelijk 
vastgelegde datum voor aansluiting en gebruik. In het overzicht zijn de data opgenomen uit de 
uitvoeringsagenda stelsel van basisregistraties. Wanneer deze data in de tijd gaan schuiven, worden de 
afspraken over de resultaatverplichting aangepast. Voor het bedrijvendomein ligt de goedkeuring van 
de standaarden bij het College Standaardisatie. 

Te behalen resultaten voor 1-1-2015

    e-overheid voor burgers
Webrichtlijnen 1 Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan de minimale eisen  
    van de webrichtlijnen en 1-1-2015 volledig voldoet aan de webrichtlijnen.
Mijn Overheid 2 Alle gemeenten sluiten aan op de berichtenbox van MijnOverheid.
   3 Het volume van het gebruik van de berichtenbox MijnOverheid neemt toe en
    bereikt een significante omvang.
   4 Allen gemeenten sluiten aan op de lopende zaken, functionaliteit van MijnOverheid.
Antwoord© 5 Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+nummer.
   6 Alle gemeenten zijn als gebruiker en als leverancier van informatie aangesloten op  
    de contentvoorziening van Antwoord©3.

    e-overheid voor bedrijven
eHerkenning 7 Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (niet eHerkenning)  
    voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van bedrijven zijn uitgefaseerd. 
nHr 8 Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het nHr in het kader van de 
    wettelijke plicht voor gebruik van nHr.
Antwoord voor bedrijven 9 gemeenten zetten Antwoord voor bedrijven in voor hun dienstverlening aan 
    bedrijven. gemeenten vullen de bibliotheek van het platform van Antwoord voor
    bedrijven met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen 
    volgens de (open) standaarden die door het College standaardisatie zijn   
    vastgesteld.
    
    Stelsel van Basisregistratie
Brp 10 Alle gemeenten sluiten aan in het kader van de wettelijke verplichting.
Bgt 11 Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht.
BlAU 12 Alle gemeenten voldoen aan de nog te formulieren wettelijke plicht.
BrO 13 Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht: aansluiten in 2012.
Alle basisregistraties 14 Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de basisregistraties te 
    gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens 
    en vragen deze niet opnieuw uit. Dit zal per registratie voor de drie   
    decentralisatietaken worden gemonitord vanaf de datum van verplicht gebruik.

3 De programmaraad e-overheid voor burgers heeft op 16 juni 2011 besloten deze voorziening te stoppen.



“Wij willen het de inwoners van Utrecht zo makkelijk 
mogelijk maken om zaken met ons te regelen. 
Digitalisering staat daarom hoog op onze agenda.” 
Aan tafel zitten louke Vissers, directeur Dienst 
Burgerzaken en gemeentebelastingen, en Jeroen 
Kreijkamp, wethouder personeel, publieksdienst-
verlening en Organisatievernieuwing van de 

gemeente Utrecht. “Digitalisering is niet alleen 
makkelijker, het leidt ook tot een hogere kwaliteit 
van onze dienstverlening“, aldus Vissers. “Als je 
eenvoudige aanvragen, zoals een uittreksel uit de 
gBA, kunt automatiseren dan bespaar je tijd. Die 
kun je weer investeren in maatwerk bij complexere 
vragen. Dat verwachten onze inwoners ook: zelf 
online regelen waar dat kan, persoonlijk contact als 
advies en toelichting nodig is.”

Eén gemeente
Beiden pleiten voor standaardisatie van processen. 
“Het is één van de pijlers van de modernisering van 

onze organisatie”, licht Kreijkamp toe. “We streven 
naar één werkwijze binnen de gemeente, zodat we 
sneller en slagvaardiger in kunnen spelen op vragen 
uit de samenleving. Dat vraagt natuurlijk wel wat 
van onze medewerkers, je hebt het immers over 
nieuwe structuren, andere werkwijzen, cultuurver-
andering. We zetten dat vanuit het College dan ook 
fors aan door voortdurend op alle niveaus uit te 
dragen dat we samen als één gemeente Utrecht 
werken.” 

Winst
Ook op landelijk niveau valt er winst te boeken door 
standaardisatie. Vissers: “landelijke standaarden 
helpen bij de invoering en maken best practices 
makkelijk toepasbaar voor alle gemeenten. Wat mij 
betreft zou daar op landelijk niveau meer aandacht 
voor mogen komen. Ook als je kijkt naar het 
herontwerp van je processen. Het uitgeven van een 
paspoort bijvoorbeeld, is overal hetzelfde. nu 
wisselen gemeenten die met dat proces bezig zijn 
onderling ervaringen uit, maar dat is nog wel van 
toeval afhankelijk. Waarom niet op landelijk niveau 
uitwerken hoe dat proces er idealiter uit zou moeten 
zien?”

Makkelijker en goedkoper
De gemeente Utrecht liet onlangs een kosten-baten 
analyse uitvoeren. levert het investeren in iCt 
uiteindelijk wat op? “We geloven er absoluut in dat 
je door inzet van iCt efficiënter kunt werken”, 
beamen Vissers en Kreijkamp. “Voorwaarde is wel 
dat je je iCt op orde hebt én dat het stelsel van 
basisregistraties werkt. Zeker bij de bulkprocessen 
zie je die besparingen snel terug. Het scheelt enorm 
als je niet meer 50.000 aanvragen via de balie 
afhandelt, maar via je digitale loket. en er zijn ook
andere voorbeelden. Zo onderzoeken we bijvoor-
beeld of we in samenwerking met het waterschap 
het heffen van de belastingen samen kunnen 
organiseren. Wij voor de woning, zij voor het water. 
We werken al samen op gebied van de kwijtschel-
ding. eén loket is voor de burger makkelijker en voor 
ons goedkoper.”

Jeroen Kreijkamp (wethouder) en 

Louke Vissers (directeur) gemeente Utrecht

‘Wij gelover erin: beter voor 

de burger, goedkoper voor ons.’
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BAg/gBA 15 Alle gemeenten gebruiken de BAg als bron voor adres- en gebouwgegevens. 
    eerste prioriteit hierbij is het realiseren van de koppeling tussen de BAg en het 
    gBA per uiterlijk 1 november 2011.
BAg/WOZ 16 Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de BAg. Als tussenresultaat zijn 
    de, voor in februari 2012 te verzenden WOZ-beschikkingen, de gekoppelde   
    BAg-identificatienummers beschikbaar voor externe communicate. 
Digikoppeling 17 Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om gegevens uit de 
    BAg, gBA en nHr uit te wisselen.
Digimelding 18 Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze voorziening in 
    elk geval voor BAg, gBA en nHr.
Digilevering 19 Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze voorziening in 
    elk geval voor BAg, gBA en nHr.

    Standaardisatie
standaardisatie 20 gemeenten maken gebruik van open standaarden zoals vastgesteld door het 
    College standaardisatie en werken hierbij volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. 
    Bij aanbestedingen van software, krijgt bij gelijke geschiktheid, open source 
    de voorkeur.

Bijlage 2  Verklarende woordenlijst

Antwoord©   Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun 
dienstverlening verbeteren. Antwoord© bevat de bouwstenen 14+netnummer en de antwoordcontentcollectie.

Antwoordcontentcollectie   De antwoordcontentcollectie bevat landelijke overheidsinformatie in de vorm van 
vragen met antwoorden. Deze informatie is generiek en daarom bruikbaar voor alle gemeenten. 

Antwoord voor bedrijven   Antwoord voor bedrijven is het startpunt van de overheid voor ondernemers. 
Op de website www.antwoordvoorbedrijven.nl zien ondernemers in één oogopslag met welke wetten, 
regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen.

BAG   De Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAg) is de registratie met gegevens over alle gebouwen en 
adressen in nederland. gemeenten houden de BAg bij.

Basisregistraties   Basisregistraties bevatten veel gebruikte basisgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, 
bedrijfsnamen en geo-informatie. De gegevens worden door de bronhouders bijgehouden en door alle andere 
overheden gebruikt als dat nodig is. er zijn dertien basisregistraties die samen het stelsel van basisregistraties 
vormen.

BGT  De Basisregistraties grootschalige topografie (Bgt) gaat alle objecten als huizen, wegen en dijken, die in het 
terrein aanwezig zijn, vastleggen.

Naam basisregistratie  Inwerkingtreding   
    verplicht gebruik

gBA   1 - 1 - 2010 
nHr   1 - 7 - 2014 
BAg (2 registraties)   1 - 7 - 2011 
Brt   1 - 1 - 2010 
BrK   1 - 1 - 2009 
BrV   1 - 1 - 2010 

Naam basisregistratie  Inwerkingtreding   
    verplicht gebruik

BlAU   niet bekend 
Bri   1 - 1 - 2009 
WOZ   1 - 1 - 2009 
rni   niet van toepassing 
Bgt   niet bekend 
BrO   1 - 1 - 2013



efficiënt
Wij richten onze dienstverlening zo 
efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk 
heeft digitaal contact met burgers en 
bedrijven de voorkeur. Waar 
persoonlijk contact noodzakelijk is of 
de kwaliteit van de dienstverlening 
bevordert, maken wij persoonlijk 
contact mogelijk.

Visie Op DienstVerlening 6
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BLAU  De Basisregistratie lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BlAU) heeft als doel betere dienstverlening 
voor de klant te realiseren en de samenwerking binnen en buiten de sUWi-keten te verbeteren.

BRO  De Basisregistratie Ondergrond (BrO) gaat gegevens bevatten over de bodem en ondergrond, zoals bodem-
kundige en geologische opbouw van de ondergrond. 

BRP   Basisregistraties personen bevat persoonsgegevens. Het is de opvolger van de gBA. in de Brp zullen ook 
niet-ingezetenen worden opgenomen.

Digikoppeling  Digikoppeling is de ‘postbode’ voor de overheid. Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor 
elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Deze standaard wordt ook gebruikt voor de uitwisseling 
van gegevens tussenbasisregistraties. De standaarden zijn goedgekeurd door het College standaardisatie.

Digilevering   Digilevering levert gegevens over ‘gebeurtenissen’ die door de aangesloten basisregistraties worden 
geleverd aan overheidsinstellingen die hierin zijn geïnteresseerd. gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld de geboorte van 
een persoon, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Digilevering zorgt ervoor dat de 
uitwisseling van gegevens uniform en efficiënt plaatsvindt.

Digimelding  Digimelding is één centraal punt voor het melden van onjuistheden aan basisregistraties. 
Met Digimelding kunnen overheidsorganisaties fouten in de basisregistraties melden. De fout wordt vervolgens in 
één keer in alle basisregistraties verbeterd.

eHerkenning  eHerkenning is een dienst die de digitale herkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensten 
eenvoudig regelt.

GBA  gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (gBA) bevat persoonsgegevens van iedereen die in 
nederland woont of gewoond heeft. De gBA wordt opgevolgd door de Bpr.

Gemeenschappelijke voorzieningen  gemeenschappelijke voorzieningen maken de gegevensuitwisseling tussen de 
basisregistraties mogelijk en zorgen voor het waarborgen van de juistheid van gegevens. De gemeenschappelijke 
voorzieningen zijn Digimelding, Digikoppeling en Digilevering.

MijnOverheid  MijnOverheid is een persoonlijke website voor overheidszaken. Burgers kunnen hier zien hoe ze zijn 
geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over hun zaken met de 
overheid.

NHR  Het nieuwe Handelsregister (nHr) is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Ook alle andere 
organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan in dit register. 

RNI  De registratie niet-ingezetenen (rni) legt basisgegevens van niet-ingezetenen vast. niet-ingezetenen zijn 
mensen die niet in nederland wonen, maar wel een relatie met de nederlandse overheid hebben. De rni wordt 
ondergebracht in de Brp.

Stelselcatalogus  De stelselcatalogus is een online catalogus die de structuur van het stelsel van basisregistraties 
beschrijft. Ook de definities van soorten objecten, gegevens en berichten zijn in deze catalogus opgenomen. Deze 
informatie ondersteunt overheidsinstellingen bij het inpassen van gegevens van basisregistraties in hun eigen 
werkprocessen.

Webrichtlijnen  De webrichtlijnen bestaan uit een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. 
Ze zorgen voor kwalitatief goede websites die toegankelijk zijn voor iedereen, waaronder mensen met een functie-
beperking, gebruikers van mobiele telefoons, en voor alle mogelijke browsers.

14+netnummer  een algemeen telefoonnummer voor gemeenten. Het begint met 14 gevolgd door het netnummer 
van een gemeente.
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