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Achtergrond 
Sinds 2010 geldt een bestuurlijk akkoord tussen Rijk, VNG en andere 
koepelorganisaties tot aansluiting op en gebruik van NUP bouwstenen. Er 
geldt voor gemeenten in het bijzonder een resultaatafpraak voor de 
aansluiting op en het gebruik van MijnOverheid Berichtenbox en Lopende 
Zaken per 1-1-2015. Tegen deze achtergrond verwacht Logius, dat veel 
organisaties baten willen realiseren door aansluiting op en gebruik van 
MijnOverheid. 

 
Logius begeleidt nieuwe afnemers in tranches om de planning van de 
ketentesten haalbaar te houden. In een tranche sluiten we een maximaal 
aantal organisaties tegelijkertijd aan. De tranches verkeren elk in 
verschillende fasen van het aansluitproces waardoor we met twee, soms 
met drie, tranches tegelijk bezig zijn. 
Logius wil daarom vroegtijdig inzicht in de planning van aansluiting en test 
van de kandidaat-afnemers. 

 
De intentieverklaring 
Met deze intentieverklaring legt u als kandidaat-afnemer de aansluiting en 
de beoogde testdatum officieel vast. We nemen na ontvangst van de 
verklaring contact met u op voor de inroostering in één van de tranches. 
Een handig hulpmiddel om de datum van uw testtraject te bepalen is de 
impactanalyse. Hiermee brengt u de eigen noodzakelijke voorbereidingen 
en planning in kaart. 

 
Logius kan u in de voorbereidende fase advies geven bij de planvorming 
en de bepaling van de wijze van realisatie. Per afnemer is hiervoor 
maximaal 1 dagdeel inzet beschikbaar. 
In de daarop volgende fasen staat het Servicecentrum van Logius en het 
aansluitteam voor u klaar. 

 
Invullen en verzenden 
U kunt de intentieverklaring invullen voor Lopende Zaken òf Berichtenbox. 
Uiteraard kunt u ook één verklaring voor beide functionaliteiten invullen. 
Print de intentieverklaring, vul deze volledig in en onderteken de 
verklaring. Stuur de verklaring per post naar het Servicecentrum van 
Logius. U mag de digitale kopie ook aanleveren bij het Servicecentrum. 

 
Logius verwacht dat zodra u de intentieverklaring invult en verzendt, u 
zich zal inspannen om de planning van aansluiting te halen. Loopt u 
onverhoopt toch uit de planning, dan verwachten wij dat u dit zo spoedig 
mogelijk aangeeft. In overleg kan dan een nieuwe inroostering van de 
ketentesten plaatsvinden. 

 
Uw aansluittraject starten 
Zodra uw organisatie start met de technische aansluiting op MijnOverheid 
stuurt u een ingevuld aanvraagformulier en een getekende 
bewerkersovereenkomst naar het Servicecentrum. Hiermee start u 
formeel uw aansluittraject. 

 
Op www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/ vindt u bovengenoemde 
documenten en meer informatie over de baten van aansluiting op 
MijnOverheid, het aansluittraject en de bijbehorende voorwaarden voor 
aansluiting. 
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Intentieverklaring tot aansluiting op 
MijnOverheid  Berichtenbox en/of Lopende Zaken 

 
Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaart de hierna 
genoemde overheidsorganisatie te starten met voorbereiding en realisatie 
van de aansluiting op ofwel de Berichtenbox MijnOverheid, ofwel de 
functie Lopende Zaken (zaakstatusmeldingen), ofwel op beide. 

 
Ondergetekende, 

 
… (persoonsnaam) 

 
Handelend namens, 

 
… (organisatienaam) 

 
Overwegende dat, 

 
- er een bestuurlijk akkoord ligt tot aansluiting op en gebruik van NUP 

bouwstenen per 1/1/2015 door gemeenten en andere 
overheidsorganisaties als afnemer, in het bijzonder waar het gaat om 
aansluiting en gebruik van de Berichtenbox MijnOverheid en van Lopende 
Zaken als deelfunctionaliteit van MijnOverheid; 

- Logius de beheerorganisatie is voor MijnOverheid die tegen 
standaardvoorwaarden als vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg 
MijnOverheid, de Berichtenbox en Lopende Zaken voor overheden 
exploiteert, 

- het Bestuurlijk Overleg MijnOverheid de kalender van opschaling, 
aansluiting, doorontwikkeling, en exploitatie goedkeurt en in de 
bekostiging voorziet; 

- het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties budget 
beschikbaar heeft gesteld, waarmee zij Logius in staat stelt om op basis 
van ingeroosterde tijdslots de begeleiding van aansluiting van afnemende 
overheidsorganisaties te doen; 

 
Spreekt het voornemen uit dat  … (organisatienaam) 

 
- een project start, dat de inrichting van voorzieningen en processen 

voorbereidt, doorvoert en ter beheer intern belegt, om tot definitieve 
aansluiting en gebruik te komen van de Berichtenbox MijnOverheid 
per … / … /20..; idem, om tot definitieve aansluiting en gebruik te komen 
van de deelfunctie Lopende zaken, per … / … /20..; 

- als onderdeel daarvan per … / … /20.. een start te willen maken met testen 
in de keten en technische aansluiting op de Berichtenbox; danwel idem, 
per … / … / 20.. , voor het testen van de koppeling Lopende Zaken 
MijnOverheid, beide te beginnen met aanvraag tot toegang tot de 
preproductieomgeving voor het testen van het berichtenverkeer. 

 
Aldus opgemaakt te … (plaats), op … (datum) 

Naam : 
Functie  : 

… 
… 

  

Handtekening:    
 


