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Digipoort: veilige en gestandaardiseerde 
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Agenda

• Intro GBO.Overheid

• Toelichting op de product(lijnen) 

• Voorbeelden van toepassing Digipoort

• Hoe sluit ik aan?
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GBO.Overheid

• Algemeen
Gestart op 1 april 2006 als onderdeel ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

• Missie
De gemeenschappelijke beheerorganisatie GBO.Overheid biedt 
publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, 
zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, gemakkelijk en 
duurzaam elektronisch zaken met hen kunnen doen.

• Onze taken
Het faciliteren, beheren en doorontwikkelen van overheidsbrede 
ICT-producten met inbegrip van gemeenschappelijke standaarden.
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Toekomst GBO.Overheid

Vanaf januari 2010: Logius

• Meerdere GBO’s
• Baten en lastendienst

– Transparant
– Efficiënt
– Doelmatig

• Nieuwe productnamen
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Productlijnen GBO.Overheid
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Goede toegangsfaciliteiten voor betrouwbare digitale communicatie 
(DigiD, eenmalig inloggen en PKIoverheid)

College en Forum hebben een belangrijke taak bij het duidelijk 
maken welke standaarden door (semi-)publieke instellingen (bij 
voorkeur) gebruikt worden in hun communicatie onderling en met 
burgers en bedrijven

Digitale informatie uitwisseling tussen overheidsorganisaties 
onderling en met het bedrijfsleven (o.a. Overheidstransactiepoort, 
Haagse Ring, Koppelnet Publieke Sector en Overheidsservicebus) 

Toegang

Gegevensuitwisseling

Standaardisatie

Informatiebeveiliging

Overheidsorganisaties ondersteunen in ICT- en 
informatiebeveiliging met diensten als preventie,waarschuwing, 
advisering, kennisdeling en monitoring (GOVCERT.NL en 
Waarschuwingsdienst.nl)
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In de planning
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DigiD Machtigen (Gemeenschappelijke Machtiging- en 
Vertegenwoordigingvoorziening)

Digimelding (TMF) 
Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties av (Digimelding)
Stelselcatolgus

Toegang

Gegevensuitwisseling



GBO
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burger

bedrijf

Overheids-

organisatie

Overheids-

organisatie
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Digipoort

Via Digipoort 
(OverheidsTransactiePoort en 
ProcesInfrastructuur) kunnen 
bedrijven via 1 digitaal kanaal 
gegevens uitwisselen met de 
overheid



IST: Wat doen we al

• Ziek en hersteldmeldingen – UWV
• Jaarrekening – Belastingdienst
• Statistische gegevens – CBS
• Winstaangifte

• Renseignementen Banken en verzekeraars

• Im- en exportmeldingen

• Voedselkwaliteitberichten
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Een sprekend voorbeeld
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Diversiteit in dienstverlening via de Digipoort
In 2008 gingen bijna vijftien miljoen berichten per jaar over de OTP waarvan 
het merendeel betrekking heeft op im- en exportstromen: de (Rotterdamse) 
haven en de luchtvaart. Zo gebruikt een containerterminal de OTP om de 
goederen die vervoerd worden, aan te melden bij de Douane.

In 2008 is door het ministerie van EZ in samenwerking met onderzoeksbureau 
EIM, onderzoek gedaan naar de verblijfkosten van een container in de haven 
van Rotterdam. Een gemiddeld verblijf kost € 175,00 per container per dag. 
Oponthoud in de afhandeling van containers of storing op de OTP betekent dat 
de sector per uur een verlies lijdt van € 192.500. Als de OTP er een dag uit zou 
liggen, kost dat de sector meer dan € 1,5 miljoen.

Overigens wordt de OTP anno 2009 inmiddels ook voor heel andere 
berichtstromen toegepast. De gemeente Rotterdam wil de OTP gebruiken voor 
bouwtekeningen. Het Productschap Vis wil de logboeken van al haar 
vissersboten digitaliseren met gebruikmaking van de OTP. De Koninklijke 
Marechaussee wil de OTP gebruiken voor opgave van bemanningsleden door 
binnenkomende schepen. 



SOLL: Wat staat op de rol

• E-Factureren – overheidsbreed jan ‘10
• EBF2 – Rijk zomer 2010
• Safeseanet

• E-logboek visserij

• Telefoniegegevens
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Uitgelicht: e-factureren

Facturen van het bedrijfsleven aan de overheid

Berichten:
• Inhoud: UBL
• Logistiek: SOAP (en SMTP)

Eerste implementatie met UWV
Planning: januari 2010 gereed
Daarna volgen meer overheidsorganisaties
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Uitgelicht: bestellen en factureren (EBF)

Berichtenverkeer t.b.v. inkoop Rijksdienst

Berichten
• Inhoud: UBL /cXML / HrXML (project EBF)
• Logistiek: SOAP

Planfase
Facturen cf. e-Factureren
Gereed rond april 2010
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Onder de motorkap: nu

• Koppelvlak in = koppelvlak uit: 1 organisatie 
heef mogelijk te maken met 3 koppelvlakken

• Koppelvlak bepaald per berichtstroom
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Digipoort

bedrijf Overheids-

organisatie

X400/
FTP
SMTP

SOAP



Onder de motorkap: Volgende stap (>= 2010)

• Keuzepalet voor bedrijven
• OSB (Digikoppeling) voor overheden
• Geen plannen om koppelvlakken uit te faseren: 

Geen afbreukrisico bij investering nu
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Digipoort

bedrijf Overheids-

organisatie

OSBX400 
/ FTP
SMTP 
POP3
SOAP
/ OSB



Hoe aansluiten

Zie 
http://www.overheidstransactiepoort.nl
/voor-bedrijven/

Serviceorganisatie GBO.Overheid (OTP)
Postbusnummer 993, 7301 BE Apeldoorn
Tel: 0800 023 08 50

email: servicedesk@oseb.nl
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Voordelen inzet Digipoort

• Standaardisatie
• 24 x 7
• Betrouwbare dienstverlening (TPM)
• Laagdrempelig aansluiten
• Servicedesk
• Handleiding
• 1 keer aansluiten is meervoudig gebruik
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Rol leveranciers: Kans en uitdaging
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SOAP ?
UBL?

XBRL?
Help!

SOAP ?
UBL?

XBRL?
Help!
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Vragen

Heeft u nog vragen?

Sander Zwienink
Sander.zwienink@gbo.overheid.nl

Jean-Paul Bakkers
Jeanpaul.bakkers@gbo.overheid.nl

accountteam@gbo.overheid.nl / 070-888 7500


