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1. Inleiding 
 
In navolging van de marktscans in 2013, 2016 en voorjaar 2017 willen KING en Logius 
door middel van een centrale uitvraag overheidsorganisaties helpen bij de keuze van een 
leverancier voor de levering van een generieke inrichting Digikoppeling adapter. De 
verwachting is dat op termijn alle gegevensstromen tussen een overheidsorganisatie en 
de landelijke (basis) voorzieningen via Digikoppeling zullen lopen. Het aantal 
gegevensstromen zal zeker nog groeien en de aangeboden Digikoppeling adapter moet 
hierop voorbereid zijn.  
 
KING en Logius nodigen marktpartijen uit aan de hand van dit marktscandocument en de 
daarbij behorende vragenlijst, de requirements en de modelovereenkomsten een 
aanbieding te doen voor de aanschaf van een generieke inrichting Digikoppeling adapter. 
De aanbiedingen van leveranciers worden door KING en Logius getoetst aan de hand van 
de vragenlijst en de requirements. De aanbiedingen die voldoen aan de toetsingscriteria 
worden ter beschikking gesteld aan gemeenten, andere overheden en 
uitvoeringsorganisaties.   
 
In hoofdstuk 2 wordt de procedure voor deze marktscan beschreven, waarna in 
hoofdstuk 3 de achtergronden en het beoogde resultaat worden geschetst. Hoofdstuk 4 
bevat de uitwerking van de marktscan. Als een leverancier wil aanbieden, dan dient deze 
vragenlijst ingevuld te worden en als voorblad bij de aanbieding te worden gevoegd. 
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2. Marktscan 
Dit hoofdstuk beschrijft de procedure van de marktscan. 
 

2.1 Procedure 
Dit marktscandocument en bijbehorende bijlagen zijn vrijgegeven op 18 april 2017 en 
voor de actualisatieronde op 14 december 2017: 
 De marktscan is toegezonden aan alle convenant-leveranciers van KING. 
 De marktscan is gepubliceerd op de websites van KING en Logius. 
 De marktscan is gepubliceerd op www.tenderned.nl.  

 
Als u besluit te reageren op de marktscan gelden de volgende voorwaarden: 
 Voor het verstrekken van de informatie worden geen kosten vergoed. 
 De door u verstrekte documenten worden na afloop niet geretourneerd. 
 Dit document en de bijlagen zijn met zorg samengesteld. Mocht u desondanks 

tegenstrijdigheden of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u dit zo spoedig 
mogelijk aan de contactpersoon van Logius kenbaar te maken. 

 Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden in dit document zitten, kan dit KING 
of Logius niet worden aangerekend. 

 
Om te voorkomen dat er per overheidsorganisatie een discussie ontstaat over een 
juridisch kader waarbinnen de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen 
plaats te vinden hebben KING en Logius modelovereenkomsten bijgevoegd. De 
modelovereenkomsten maken onderdeel uit van deze marktscan. De inhoud van de 
modelovereenkomsten zijn ten behoeve van de uniformiteit en de vergelijkbaarheid 
voorgeschreven conform ARBIT en GIBIT. U wordt echter wel de mogelijkheid geboden 
om over de modelovereenkomsten vragen te stellen, opmerkingen te maken en daarbij 
tekstsuggesties te doen. Vragen, opmerkingen en tekstsuggesties zullen in de Nota van 
Inlichtingen worden beantwoord. Na de nota van inlichtingen zijn de 
modelovereenkomsten definitief. U wordt in reactie op de marktscan verzocht in te 
stemmen met een of beide overeenkomsten. 
 

2.2 Inleverdatum 
De reacties dienen vóór de in paragraaf 2.3 genoemde datum en tijd in het bezit van 
KING en Logius te zijn.  
 
 U wordt verzocht uw beantwoording conform het format zoals beschreven in dit 

document en met gebruikmaking van het in de bijlage 3 opgenomen formulier aan te 
leveren. 

 U wordt verzocht uw antwoorden beknopt te houden, zonder dat de kwaliteit van uw 
antwoord hieronder lijdt. 

 Uw reactie is gesteld in de Nederlandse taal. 
 Voor zover mogelijk maakt u gebruik van het formaat Word/Excel en/of PDF.  

 
U kunt uw stukken digitaal per e-mail verzenden aan servicecentrum@logius.nl met de 
volgende vermelding in het onderwerp van de e-mail: ‘Marktscan Digikoppeling adapter’. 
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2.3 Planning  
De planning van onderhavige procedure ziet er als volgt uit: 
 

Actie Data 

- Publiceren Marktscandocument 
14-12-2017 

- Indienen aanbieding door leveranciers uiterlijk 
15-01-2018, 12.00 uur 

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

2.4 Vervolg 
De door u, voor de gestelde datum van binnenkomst, ingezonden beantwoording zal door 
een projectteam van KING en Logius worden getoetst aan de opgestelde requirements 
(‘Need to have’ en ‘Nice to have’). Als uw aanbieding daaraan voldoet, dan bieden we 
deze aan gemeenten, andere overheden en uitvoeringsorganisaties aan. De aanbiedingen 
worden gepubliceerd op een website en kunnen door overheidsorganisaties gebruikt 
worden als onderdeel van hun (onderhandse) aanbestedingsprocedure. Zo kan een 
organisatie aan de hand van eigen criteria en de resultaten van de marktscan komen tot 
een zorgvuldig afgewogen keuze.  
 
KING en Logius ondersteunen en adviseren gemeenten, andere overheden en 
uitvoeringsorganisaties door middel van deze marktscan. Uw aanbod wordt beschouwd 
als een representatieve reactie ingeval een overheidsorganisatie of een door haar 
ingeschakelde partij een aanvraag zou doen, individueel en/of collectief. 
 
Hoewel uw reactie op deze marktscan niet als een bindende aanbieding wordt 
beschouwd, is het voor een goede werking van deze marktscan van belang dat uw 
aanbieding en de offertes aan overheden niet van elkaar afwijken. Indien KING en Logius 
signalen ontvangen dat er wijzigingen optreden, zullen zij dit verwerken in een nieuwe 
rapportage en deze verspreiden onder de doelgroep.  
 
Met het insturen van een reactie op deze marktscan gaat u ermee akkoord dat deze 
marktscan gebruikt wordt om informatie in te winnen uit de markt voor bovenstaande 
doeleinden en dat de resultaten hiervan door KING en Logius gepubliceerd worden. 
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3. Achtergronden 
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergronden van de impuls Digikoppeling. 
 

3.1 Aanleiding 
Overheden werken continue aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. 
Behalve eenmalig registreren van gegevens is hiervoor vooral een goede uitwisseling van 
informatie nodig tussen overheden. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties  
gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen 
 
In april 2013 is de impuls Digikoppeling gestart. Deze marktscan is een vervolg op de 
geactualiseerde marktscan uit 2016 en voorjaar 2017. KING en Logius ondersteunen 
gemeenten, andere overheden en uitvoeringsorganisaties bij het implementeren van 
Digikoppeling. Het belangrijkste doel is de realisatie van een generieke inrichting 
Digikoppeling adapter om aan te sluiten op de landelijke voorzieningen.  
 

3.2 Waarom Digikoppeling? 
Het doel van de implementatie van de Digikoppeling adapter is de gegevensuitwisseling 
op het gebied van onderstaande ‘Landelijke voorzieningen’: 
 
Tabel: Digikoppeling implementaties “Landelijke voorzieningen” 
 
De genoemde berichtstromen in onderstaande tabel zijn reeds in productie of komen 
binnen afzienbare tijd in productie en het is voor afnemers mogelijk om hierop aan te 
sluiten. We verwachten dat op termijn alle gegevensstromen tussen 
overheidsorganisaties en de landelijke (basis) voorzieningen via Digikoppeling zullen 
lopen. 
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Landelijke Voorziening Organisatie Netwerk(en) Koppelvlak(ken)  

MijnOverheid WOZ inzage Logius Internet WUS 

MijnOverheid Berichtenbox Logius Internet & Diginetwerk WUS, ebMS 

MijnOverheid Lopende Zaken Logius 
Internet & Diginetwerk 

WUS, ebMS 

Digilevering (HR & BAG) Logius Internet & Diginetwerk ebMS 

eFactureren (Digipoort) Logius Internet ebMS 

HR Dataservice  KVK Internet & Diginetwerk WUS 

HR Dataservice berichten (via 
Digilevering) 

KVK Internet & Diginetwerk ebMS 

LVWOZ Synchrone bevraging Kadaster  Internet & Diginetwerk WUS 

LVWOZ Indirecte levering / 
massale bevraging  

Kadaster  Internet & Diginetwerk ebMS/Grote 
berichten 

BRK Levering mutaties 
(GDS2.0) 

Kadaster  Internet WUS 

BAG bevragen Kadaster  Internet WUS  

BAG Mutaties (via Digilevering) Kadaster Internet & Diginetwerk 
ebMS 

Omgevingsloket Online (ter 
voorbereiding op DSO) 

Ministerie van I&M Internet ebMS (Grote 
berichten voor 
OLO3) 

BRV Raadpleging 
Voertuiggegevens  

RDW Internet WUS 

CORV Justitie Internet & Diginetwerk ebMS 

GGK (WMO en Jeugdwet) 
VNG / 
Inlichtingenbureau Internet & Diginetwerk ebMS 

GGK (WLZ toets) VNG / 
Inlichtingenbureau 

Internet & Diginetwerk WUS 

Digi-inkoop Logius   

MOVO Antwoord voor 
Bedrijven 

RVO Diginetwerk ebMS 

LVBB Koop/Kadaster   

BGT Ministerie van 
I&M/Kadaster 

Internet WUS Grote berichten 
(Service aanbieden 
en afnemen!) 
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4. Vragenlijst 
 
Door middel van het beantwoorden van onderstaande vragenlijst en de vragen uit het 
document ‘Requirements marktscan Digikoppeling’ kunt u uw aanbod op de marktscan 
uitbrengen. Als bijlage treft u de requirements aan waaraan zal worden getoetst en de 
algemene voorwaarden die door de (meeste) overheden worden gebruikt.  
 
U dient deze pagina waar nodig in te vullen en als voorblad te gebruiken bij uw 
aanbieding (de WORD-versie van de vragenlijst is tevens beschikbaar). 
 

4.1 Algemeen 
 

Vraag 1.   

Naam organisatie 
 

Adres 
 

Postcode en Plaats 
 

Naam contactpersoon  

Functie contactpersoon 
 

E-mailadres contactpersoon 
 

Telefoonnummer contactpersoon 
 

 
 

Vraag 2.  

Als bijlage treft u de requirements aan waaraan zal worden getoetst. U wordt verzocht 
per requirement aan te geven in welke mate uw oplossing voldoet aan de gestelde 
eisen. Om uw antwoorden in het juiste perspectief te kunnen plaatsen is het van groot 
belang om de argumentatie achter uw antwoord te kennen. Wij verzoeken u daarom 
om niet alleen uw mening te geven, maar de mening ook te voorzien van beknopte 
argumentatie. 
 

Antwoord: U kunt uw antwoord plaatsen onder de bijbehorende vraag in het 
document ‘Requirements marktscan Digikoppeling’ en dat bestand aan ons retourneren 
als onderdeel van uw aanbieding. U kunt uiteraard ook aan de hand van dit document 
uw eigen aanbieding opstellen. 
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Vraag 3.  

U conformeert zich aan een of beide bijgevoegde modelovereenkomsten. Indien u 
commentaar heeft op een van beide overeenkomsten verzoeken wij u daartoe de 
informatieronde te benutten.  
 

Antwoord: 

o Geen 
o Modelovereenkomst ARBIT 
o Modelovereenkomst GIBIT 
o Modelovereenkomst ARBIT en modelovereenkomst GIBIT 

 
 

 

4.2 Financieel 
Vraag 4.  

Onderdeel van uw aanbieding is een uitgewerkt prijsvoorstel in het Excel document 
‘Kostensheet marktscan Digikoppeling (bijlage 2). Zoals in par. 2.5 gesteld wordt uw 
aanbod beschouwd als een aanbieding ingeval een overheidsorganisatie een aanvraag 
zou doen.  
 
Antwoord: U wordt verzocht alle tabbladen uit de kostensheet in te vullen en exacte 
prijzen te hanteren.  
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Bijlagen 
 

1. 170418 requirements marktscan Digikoppeling def 1.0 
 

2. 170418 kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 
 

3. 171213 vragenlijst marktscan Digikoppeling 
 

4. 170418 modelovereenkomst marktscan DK GIBIT 2016 
 

5. 170418 modelovereenkomst marktscan DK ARBIT 2016 
 

6. GIBIT-2016 
 

7. ARBIT-2016 
 

 


