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MANAGEMENTSAMENVATTING

Doel
Het doel van het programma PRISMA is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van het relatiegegevensbeheer voor en door Dienst Regelingen op de middellange en lange
termijn. Dit nieuwe systeem moet aansluiten op externe en interne ontwikkelingen. In dit kader
dient het nieuwe relatiegegevensbeheersysteem zodanig ingericht te worden dat dit systeem kan
worden ingezet ten behoeve van het functioneren van DR als datamakelaar en als het Europees
betaalorgaan voor alle Nederlandse overheidsdiensten. Daarnaast dient dit systeem ingezet te
kunnen worden ten behoeve van crises.
Voordelen voor DR
Het programma biedt de volgende voordelen voor de business:
 Een eenduidige identificatie van relaties over de diverse regelingen heen.
 Een bijdrage tot een integraal klantbeeld.
 Een koppeling aan de authentieke registers van de overheid. Dit vergroot de mogelijkheid
om gegevens uit te wisselen met andere overheden.
 Zorgdragen dat DR-relatiebeheer compliant wordt en blijft tav Europese en nationale regelgeving (denk aan bijvoorbeeld WOB, WBP, ISO-normering, betaalorgaaneisen).
 Het vergroten van de consistentie tussen de LNV-registers en DR-regelingen, onder andere van belang voor GLB en de mestwet.
 Eenduidige koppeling naar e-voorzieningen (EDV generieke bevoegdheden voorziening) en
e-authenticatiemiddelen (EDV e-authenticatie).
Probleemgebieden

Het BRS-systeem wordt gekenmerkt door arbeidsintensieve, niet altijd efficiënte procedures met lange doorlooptijden en met als uiteindelijk resultaat toch nog maar steeds een
matige datakwaliteit. Daarnaast blijken er voor de uitvoering van regelingen andersoortige
relatiebestanden te worden bijgehouden.

Naast deze inefficiënte werkwijze waarbij de kwaliteit en de tijdigheid van de relatiegegevens steeds meer onder druk is komen te staan, heeft zich met de komst van het BPM
en de hiermee gepaard gaande ontvlechting en reorganisatie een nieuw probleem voorgedaan, namelijk dat in de nieuwe situatie voor de beoordeling en controle veel gebruik
gemaakt wordt van de gegevens in andere registers. Wat in deze nieuwe situatie ontbreekt is dat de effecten van relatiegegevensmutaties niet synchroon volgens een uniforme wijze in de andere registers worden doorgevoerd. Een niet eenduidig proces van
gegevensverwerking leidt tot verschillende versies van de waarheid. Dit heeft als consequentie dat het FO-gegevensmanagement onjuiste cq niet accurate relatiegegevens levert
aan de BO’s en ander afnemers. De BO’s nemen op basis daarvan verkeerde beslissingen. Dit lijkt tot veel extra werk en ontevreden klanten.

De noodzaak tot efficiency wordt versterkt door de markt. DR moet in een concurrerende markt in toenemende mate een efficiënte bedrijfsvoering waarmaken en concurrerende tarieven hanteren.

Er zijn geen waarborgen dat het DR-relatiebeheer naar de nabije toekomst voldoende
compliant is tav Europese en nationale regelgeving.

De op handen zijnde implementatie van BSN/BIN heeft tot gevolg dat er niet alleen met
een ander nummer moet worden gecommuniceerd maar ook dat er volgens een geheel
ander concept en werkwijze moet worden omgegaan met relatiegegevens. Naast het
nummer dienen wij de meest basale gegevens uit de oorspronkelijke bronregisters (NHR

Versie:
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en GBA) gewoonweg over te nemen en niet meer volgens de BRS-systematiek zelf via de
klant opnieuw op te vragen en vervolgens zelf weer vast te leggen.
Landbouwers moeten zich binnenkort verplicht registeren bij het NHR (opvolger van BBR
bij KvK). Ook de huidige maatschapsvorm, die veelvuldig in de landbouw wordt gebruikt,
gaat verdwijnen.
Dienst Regelingen heeft de keuze gemaakt om steeds meer standaardpakketten in te
zetten (EBS tenzij) en maatwerkapplicaties uit te faseren. Het huidige BRS (en ABS/AAS)
staat op de verouderde UR1-omgeving.

Wat wordt opgelost
Het aanpassen van het relatiegegevensbeheer aan de wensen van deze tijd (bijvoorbeeld de
markt en compliance) is een ingrijpend proces. Het DR-relatiebeheer moet steeds meer begrip
opbouwen van hetgeen zich buiten DR afspeelt om dit te kunnen vertalen in DR-beleid. Dit
vraagt een geheel andere wijze van het omgaan met procesinrichting, de gegevensset en de
modellering van de relatiegegevens.
Het raakt niet alleen de huidige relatiegegevensbeheerafdeling en de FO-registers. Het raakt alle
applicaties van DR in FO en BO’s, maar ook applicaties bij stafafdelingen zoals Financiële Zaken
en R&R. Daarnaast heeft dit programma organisatorisch vooral gevolgen voor de huidige Relatiegegevensbeheerafdeling en daaraan gelieerde mutatieprocessen. Het programma draagt daarmee tevens een steentje bij aan het FO-ontwikkeltraject waarin het ketendenken en een aangepaste procesinrichting en organisatie centraal staan. Het ‘relatiegegevensbeheer nieuwe stijl’ is
één van de basispijlers voor een goed geolied uitvoeringsproces in FO en BO en biedt de mogelijkheden om EDV optimaal te benutten.
De volgende zaken worden opgelost:
 BSN/BIN en NHR worden op de juiste wijze in de relatiegegevensbeheerprocessen en
systemen geïmplementeerd.
 Het inmiddels inefficiënte relatiegegevensbeheer wordt vervangen door een eenvoudig, efficiënt en snel (online, realtime) proces dat aansluit op het BPM en de DR-visie.
 Er wordt een basis gelegd voor een efficiënte, eenduidige en kwalitatief hoogstaande (relatie-) gegevensverstrekking aan de afnemende partijen.

Kaders
vanuit nationale en Europese wet en regelgeving

EU-wetgeving

Betaalorgaaneisen

Agentschapseisen

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Openbaarheid Bestuur

Algemene Wet Bestuursrecht

Bepalingen op het gebied van informatiebeveiliging

Archiefwet.
vanuit Overheid, LNV en Dienst Regelingen zelf.

LNV Grondplaat Uitvoering

Definities van gegevens uit de Authentieke Basisregisters

Bedrijfsprocesmodel DR

Informatiearchitectuur DR

Visiedocumenten DR en Front Office
Versie:
74
Status:
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I-strategie LNV
Overheidsbrede kaders (bijvoorbeeld NORA).

Stakeholders
De interactie van het programma met de omgeving per april 2008 is:

De (andere) overheid levert wet- en regelgeving.

IFZ levert het informatiebeleid en krijgt daarvoor input vanuit PRISMA.

Dienst Control levert betaalorgaaneisen en planning en control.

Overige ondersteunende afdelingen, zoals ICT/L en KZ leveren kaders en richtlijnen en
zorgen voor de beheersbaarheid.

Het programma RELID levert kaders en richtlijnen mbt BSN/BIN.

Concurrerende betaalorganen, zoals SVB, leveren marktinformatie.

De relatie levert specifieke relatiegegevens en krijgt informatie over de verwerking daarvan en verzoeken om aanvullende informatie.

De FO verzorgt het proceseigenaarschap en de exploitatie en wordt aangestuurd op het
synchroniseren van relatiegegevens in andere registers en krijgt verantwoordingsinformatie.

De BO’s leveren terugmeldingen en worden getriggerd op het synchroniseren van relatiegegevens in processen en registers.

Het programma EDV stelt de identificatie en authenticatie en de generieke bevoegdheden
voorziening beschikbaar.

De applicatie Rebus/Connect levert authentieke gegevens en krijgt de verificatieverzoeken.

DICTU voert het technisch beheer.
Hoofdprocessen
Het programma onderkent twee hoofdprocessen:
1) Verwerken event in relatieregister
2) Synchroniseren aanpassingen in registers.
Gegevens
PRISMA onderkent 3 niveaus van relatiegegevens. Een niveau zegt niets over de beschikbaarheid
of techniek van registratie, maar over de bron, het beheer en de afname. Gegevens kunnen niet
tussen niveaus wisselen.
Basis
De gegevens zijn afkomstig andere (basis)registraties dan DR.
De gegevens zijn meestal, maar niet altijd, authentiek
De gegevens worden niet door DR beheerd
Bij gerede twijfel over de juistheid volgt een terugmelding aan het basisregister
Dienstspecifiek
De gegevens worden door DR of de relatie zelf beheerd
Servicespecifiek
(semi)regelingsspecifiek gegevens die (deels) door relatiebeheer worden
onderhouden.
Het objectmodel behorende bij Relatiegegevensbeheer is afgeleid van het model zoals dat door
het Handelsregister zal worden gehanteerd. De essentie van het Handelsregister is het vastleggen van niet-natuurlijke personen en maatschappelijke activiteiten (waaronder ondernemingen) en
de locaties waar de maatschappelijke activiteit haar activiteiten uitvoert, genaamd vestiging.
In dit model is vervolgens het objectmodel van GBA ingebracht.
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Applicaties
Voor het aansturen van de synchronisatieprocessen wordt Oracle Workflow ingezet.
Voor het registreren van de relatiegegevens wordt Oracle e-BS ingezet.
Voor het digitale archief wordt Hummingbird ingezet.
Voor het identificeren en authentificeren en het machtigen worden EDV-services ingezet.
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INLEIDING

2.1. Doel
Het primaire doel van een startarchitectuur is:
 Om de bijdrage van het programma aan de gestelde business doelen te borgen.
 Om tot een inhoudelijke afbakening te komen. Het vormt een kader waarbinnen een
programma zijn werk zal doen. Tegelijkertijd de samenhang met het geheel aan projecten en de architectuur aan te geven.
 Om op hoofdlijnen inzicht te geven in wat er in het programma gedaan wordt en welke
problemen daarmee worden opgelost.
 Om de genericiteit van oplossingsrichtingen te bewaken.
 Om aan te geven hoe dat in de omgeving convergeert.
Door het opstellen van een startarchitectuur wordt inzicht gegeven in de volgende zaken:
 Zal het op te starten programma leiden tot het gewenste proces en de gewenste informatievoorziening? (hoofdstuk 6 en 7)
 Zal de oplossing op hoofdlijnen maakbaar en haalbaar zijn? (hoofdstuk 8)
 Welke bestaande oplossingen kunnen voor het project worden ingezet? (hoofdstuk 8)
 Welke realisatiestrategie kan worden gevolgd? (hoofdstuk 9)
Het doel van een programma is om een bedrijf te ondersteunen in een verandering die van
strategisch belang is. Het programma dient om strategische doelen te bereiken middels projecten en organisatieactiviteiten.
Het doel van het programma PRISMA is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van het relatiegegevensbeheer voor en door Dienst Regelingen op de middellange en lange
termijn. Dit nieuwe systeem moet aansluiten op externe en interne ontwikkelingen. In dit kader
dient het nieuwe relatiegegevensbeheersysteem zodanig ingericht te worden dat dit systeem kan
worden ingezet ten behoeve van het functioneren van DR als datamakelaar en als het Europees
betaalorgaan voor alle Nederlandse overheidsdiensten. Daarnaast dient dit systeem ingezet te
kunnen worden ten behoeve van crises.
De programmadoelen (efficiënt relatiebeheer en compliance) zijn randvoorwaardelijk om de organisatie doelen (datamakelaar, Europees betaalorgaan, crisiskantoor) te realiseren.

2.2. Voordelen voor DR
Het programma biedt de volgende voordelen voor de business:
 Een eenduidige identificatie van relaties over de diverse regelingen heen.
 Een bijdrage tot een integraal klantbeeld.
 Een koppeling aan de authentieke registers van de overheid. Dit vergroot de mogelijkheid
om gegevens uit te wisselen met andere overheden.
 Zorgdragen dat DR-relatiebeheer compliant wordt en blijft tav Europese en nationale regelgeving (denk aan bijvoorbeeld WOB, WBP, ISO-normering, betaalorgaaneisen).
 Het vergroten van de consistentie tussen de LNV-registers en DR-regelingen, onder andere van belang voor GLB en de mestwet.
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Eenduidige koppeling naar e-voorzieningen (EDV generieke bevoegdheden voorziening) en
e-authenticatiemiddelen (EDV e-authenticatie).
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2.3. Scope
Onderstaande plaat is gedurende de omvangsdiscussie van het programma veelvuldig getoond.

Mutatieproces

GBA,
Event
NHR,
R/Connect

Ondernemer, Event
Burger

FO-registers

Afnemer

Vastleggen
Aansturing
verwerking
relatie event
in registers

P
O
R
T
A
A
L

Proces trigger

BTR

Dieren

Vastleggen
Proces trigger

Grond
MPR

Proces,zaak- Proces trigger
management
en controleren
Verwerken
Vastleggen
event in relatie
register
Proces trigger

Gegevensmanagement

Relaties

Ver
gunning

Vastleggen

Terug
melding

Event

Proces trigger

…….
….

Het geeft in grote lijnen de reikwijdte van het programma weer.
Deze plaat roept echter nog vragen op. Deze zijn geïnventariseerd en worden in de IA-fase uitgewerkt.

2.4. Leeswijzer
Algemeen
Deze leeswijzer is bestemd voor alle belanghebbenden van het relatie(gegevens)beheer. Vanuit
gebruikersoogpunt zijn vooral de onderkende processen, gegevensstructuur en de vast te leggen
gegevens van belang. De overige informatie kan meer als achtergrondinformatie worden beschouwd en om deze zaken in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.
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Specifiek
De volgende hoofdstukken zijn voor de gebruikers van het systeem met name van belang.
Hoofdstuk 3
In dit hoofdstuk is de samenvatting van de businesscase weergegeven. Hierin is vermeld wat de
huidige problemen zijn en hoe deze worden opgelost. Tevens wordt hier aangegeven hoe we het
resultaat denken te gaan behalen.
Hoofdstuk 6
Hierin wordt aangegeven welke processen op hoofdlijnen worden onderkend. Tevens is aangegeven welke processen wel onder het programma vallen en welke niet.
Hoofdstuk 7
Hierin wordt ingegaan op de gegevensstructuur en het type gegevens dat vastgelegd kan worden. Het is van belang om vast te stellen of deze gegevens aan de gebruikerswensen voldoen.
Hoofdstuk 9
Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 een doorkijk gegeven wat het groeipad is. Vooral de situatie
zoals deze voor april 2008 is weergegeven, is van belang. Dit vanwege de consequenties die dit
plaatje al direct voor de gehele organisatie heeft.
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SITUATIE

3.1. Inleiding
Binnen Dienst Regelingen wordt gewerkt met een ruim 15 jaren oud Bedrijfsregistratiesysteem en
daaromheen ontwikkelde uitvoeringsprocessen en een organisatie die niet meer aansluiten op de
eisen van deze tijd. Dit systeem is samen met ABS/AAS op een verouderd platform gebaseerd.
Zo is dit systeem van oorsprong gebaseerd op de registratie van landbouwbedrijven en het
uitvoeren van de landbouwtelling. In dit verband worden ook bedrijfsoverdrachten geregistreerd
en de specifieke landbouwmaatschappen vastgelegd.
Het BRS complex betreft dan ook een DR eigen maatwerksysteem waarin DR alle gegevens van
de relaties zelf invoert en vervolgens verifieert bij derden. In de loop van de tijd is dit systeem
gaandeweg ‘opgerekt’ om ook aansluiting te vinden met het GLB en andere voor DR van belang
geworden regelingen en opdrachten (b.v. ondersteunen van crises).

3.2. Probleemgebieden
BRS-complex
Het BRS-systeem wordt inmiddels gekenmerkt door arbeidsintensieve, niet altijd efficiënte procedures met lange doorlooptijden en met als uiteindelijk resultaat toch nog maar steeds een matige datakwaliteit. Daarnaast blijken er voor de uitvoering van regelingen andersoortige relatiebestanden te worden bijgehouden. Zo worden er naast BRS bijvoorbeeld ca. 40.000 relaties (deels
dubbel) bijgehouden in ca. 100 excelbestanden en zijn er nog grotere relatiebestanden in aparte
databases (grondbank met ca. 100.000 relaties).
Ontvlechting
Naast deze inefficiënte werkwijze waarbij de kwaliteit en de tijdigheid van de relatiegegevens
steeds meer onder druk is komen te staan, heeft zich met de komst van het BPM en de hiermee gepaard gaande ontvlechting en reorganisatie een nieuw probleem voorgedaan, namelijk
dat in de nieuwe situatie voor de beoordeling en controle veel gebruik gemaakt wordt van de
gegevens in andere registers. Wat in deze nieuwe situatie ontbreekt is dat de effecten van relatiegegevensmutaties niet synchroon volgens een uniforme wijze in de andere registers worden
doorgevoerd. Een niet eenduidig proces van gegevensverwerking leidt tot verschillende versies
van de waarheid. Dit heeft als consequentie dat het FO-gegevensmanagement onjuiste cq niet
accurate relatiegegevens levert aan de BO’s en ander afnemers. De BO’s nemen op basis daarvan verkeerde beslissingen. Dit lijkt tot veel extra werk en ontevreden klanten.
Concurrentiepositie
De noodzaak tot efficiency wordt versterkt door de markt. DR moet in een concurrerende markt
in toenemende mate een efficiënte bedrijfsvoering waarmaken en concurrerende tarieven hanteren.
Compliance
De letterlijke betekenis van het woord compliance is naleving. De VU hanteert de volgende definitie: “de functie die in de meest algemene zin toeziet op naleving van wetten en regels die te
maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit van een financiële instelling
en haar medewerkers met als doel het compliance-/ integriteitsrisico te beheersen en eventueel
daaruit voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te beperken.
Versie:
74
Status:

1.1
Definitief

Pagina 17 van

PRISMA
Project Startarchitectuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

Er zijn geen waarborgen dat het DR-relatiebeheer naar de nabije toekomst voldoende compliant
is tav Europese en nationale regelgeving.
Zo laat de consistentie tussen de LNV-registers en DR-regelingen te wensen over, hetgeen onder
andere merkbaar is bij GLB en de mestwet.
BSN/BIN
De op handen zijnde implementatie van BSN/BIN heeft tot gevolg dat er niet alleen met een
ander nummer moet worden gecommuniceerd maar ook dat er volgens een geheel ander concept en werkwijze moet worden omgegaan met relatiegegevens. Naast het nummer dienen wij
de meest basale gegevens uit de oorspronkelijke bronregisters (NHR en GBA) gewoonweg over
te nemen en niet meer volgens de BRS-systematiek zelf via de klant opnieuw op te vragen en
vervolgens zelf weer vast te leggen.
NHR
Landbouwers moeten zich binnenkort verplicht registeren bij het NHR (opvolger van BBR bij KvK).
Ook de huidige maatschapsvorm, die veelvuldig in de landbouw wordt gebruikt, gaat verdwijnen.
Standaardpakketten
Dienst Regelingen heeft de keuze gemaakt om steeds meer standaardpakketten in te zetten
(EBS tenzij) en maatwerkapplicaties uit te faseren. Het huidige BRS (en ABS/AAS) staat op de
verouderde UR1-omgeving.

3.3. Wat wordt opgelost?
Het aanpassen van het relatiegegevensbeheer aan de wensen van deze tijd (bijvoorbeeld de
markt en compliance) is een ingrijpend proces. Het DR-relatiebeheer moet steeds meer begrip
opbouwen van hetgeen zich buiten DR afspeelt om dit te kunnen vertalen in DR-beleid. Dit
vraagt een geheel andere wijze van het omgaan met procesinrichting, de gegevensset en de
modellering van de relatiegegevens.
Het raakt niet alleen de huidige relatiegegevensbeheerafdeling en de FO-registers. Het raakt alle
applicaties van DR in FO en BO’s, maar ook applicaties bij stafafdelingen zoals Financiële Zaken
en R&R. Daarnaast heeft dit programma organisatorisch vooral gevolgen voor de huidige Relatiegegevensbeheerafdeling en daaraan gelieerde mutatieprocessen. Het programma draagt daarmee tevens een steentje bij aan het FO-ontwikkeltraject waarin het ketendenken en een aangepaste procesinrichting en organisatie centraal staan. Het ‘relatiegegevensbeheer nieuwe stijl’ is
één van de basispijlers voor een goed geolied uitvoeringsproces in FO en BO en biedt de mogelijkheden om EDV optimaal te benutten.
Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat het inmiddels ruim 15 jaar functionerende BRScomplex op diverse fronten niet meer voldoet en ingrijpende aanpassingen vraagt. Het relatiegegevensbeheer moet vanuit een geheel andere invalshoek worden benaderd. Het ligt daarmee
meer voor de hand om met BSN/BIN als trigger dit proces ingrijpend aan te passen en daarbij
voor de gegevensopslag gebruik te maken van een standaardpakket dat breed in de markt verkrijgbaar is en rekening houdt met deze ontwikkelingen.
Via deze aanpak worden de volgende zaken opgelost:
 BSN/BIN en NHR worden op de juiste wijze in de relatiegegevensbeheerprocessen en
systemen geïmplementeerd.
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Het inmiddels inefficiënte relatiegegevensbeheer wordt vervangen door een eenvoudig, efficiënt en snel (online, realtime) proces dat aansluit op het BPM en de DR-visie.
Er wordt een basis gelegd voor een efficiënte, eenduidige en kwalitatief hoogstaande (relatie-) gegevensverstrekking aan de afnemende partijen.
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VOOR DE OPLOSSING

Dit hoofdstuk bevat kaders en richtlijnen waaraan de oplossingsrichting moet voldoen.
Uit de architecturen zijn de voor dit project cruciale principes (richtlijnen) uitgelicht en toegelicht.

4.1. Kaders
Belangrijke kaders voor het programma PRISMA zijn:
vanuit nationale en Europese wet en regelgeving

EU-wetgeving

Betaalorgaaneisen

Agentschapseisen

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Openbaarheid Bestuur

Algemene Wet Bestuursrecht

Bepalingen op het gebied van informatiebeveiliging

Archiefwet.
vanuit Overheid, LNV en Dienst Regelingen zelf.

LNV Grondplaat Uitvoering

Definities van gegevens uit de Authentieke Basisregisters

Bedrijfsprocesmodel DR

Informatiearchitectuur DR

Visiedocumenten DR en Front Office

I-strategie LNV

Overheidsbrede kaders (bijvoorbeeld NORA).

4.2. Principes
In deze paragraaf worden de principes vermeld, voor zover deze in het bijzonder relevant zijn
voor dit programma:
Algemeen architectuurprincipe
-

DR-processen zijn ‘in control’.
o Uniformering van werkprocessen.
o Hergebruik van de ingerichte processen en ICT-voorzieningen. Elektronische gegevensuitwisseling wordt daarbij gezien als middel om interne efficiëntie te bereiken.

Consequenties voor project PRISMA
-

Signaleren aan andere registers en processen (binnen en buiten FO) dat wijzigingen in de
relatiegegevens aanleiding (kunnen) zijn om actie te ondernemen tot synchronisatie.
Van andere FO-registers en processen eisen dat de signalen worden opgevolgd.
Monitoring op de opvolging van uitgezette signalen binnen FO.
De BO-processen zijn hiermee niet per definitie ‘in control’ want er worden alleen signalen uitgezet. Dat is in deze fase van ontwikkeling binnen DR acceptabel.
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Procesarchitectuur principe
-

Procesmanagement zorgt voor samenhang en besturing over processen heen.

Consequenties voor project PRISMA
-

-

Procesmanagement zorgt voor procesbesturing op verschillende niveau’s, onder andere
tussen samenhangende procesketens. Een belangrijk hulpmiddel om ‘in control’ te kunnen
zijn.
Relatiegegevens worden niet “zomaar” beheerd. Er worden kwaliteitseisen aan gesteld, met
name door de Europese Unie.

Informatiearchitectuur principes
-

Meerdere communicatiekanalen, elektronische dienstverlening.
Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik.
Voor elk gegeven één leidende registratie.
De verantwoordelijkheid voor een gegeven en gegevenskwaliteit is duidelijk

Consequenties voor project PRISMA
-

-

-

-

-

De doelgroep kan via meerdere kanalen met DR communiceren. DR zet daarbij maximaal
in op het elektronisch kanaal.
De klant kan zelf bepalen welke van de aangeboden kanalen hij wil gebruiken.
Informatie is consistent over kanalen heen.
DR vraagt niet wat ze al weet.
DR vraagt aan de doelgroep alleen wat strikt noodzakelijk is en nog niet bekend is in
bronnen bij DR, LNV, ketenpartners en andere overheden. Het project PRISMA zal echter
geen gebruik maken van wat bekend is bij andere bronnen, anders dan de authentieke
gegevens bij GBA en NHR. Daarvoor worden in de toekomst opvolgende projecten ingericht.
DR stroomlijnt en beperkt het aantal inwinmomenten. Er vindt een verschuiving plaats van
periodiek inwinnen naar online bijwerken.
DR wil de registers optimaliseren. Als het mogelijk is blijven gegevens bij de bron en
raadpleegt DR ze alleen. Echter, relatiegegevens die DR vanwege regelgeving of uit technisch oogpunt uit andere bronnen moet inwinnen en zelf vastleggen, worden in principe
maar op één plek binnen DR vastgelegd (Front Office). Het project PRISMA zal geen
raadpleegfuncties naar bronregisters realiseren; daarvoor worden in de toekomst opvolgende projecten ingericht.
Het project PRISMA gaat uit van replicatie van authentieke relatiegegevens. Redenen hiervoor zijn: de historie moet bekend zijn, gegevens moeten voor uitvoering altijd beschikbaar zijn, de nieuwe werkwijze moet zich eerst nog bewijzen.
Binnen DR is het op korte termijn niet realiseerbaar om alle relatiegegevens in één register vast te leggen, maar wel noodzakelijk om efficiency- en kwaliteitsredenen. Een aantal
processen en applicaties binnen DR gebruiken intern relatiegegevens. Deze relatiegegevens
worden gerepliceerd tot een geschikt moment aangebroken is om een direkte realtime
raadpleegfunctie op het toekomstvaste relatiegegevensregister ter vervanging aan te bieden. Tot dat moment wordt de replicatie periodiek gesynchroniseerd uitgevoerd.
Een gegeven mag alléén in de leidende administratie worden gewijzigd, dat kan een administratie buiten DR zijn. Gegevens die ook voor andere registraties van belang zijn,
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worden via PRISMA beschikbaar gesteld.
Binnen DR zijn de verantwoordelijkheden tav gegevens als volgt belegd:
o FO
 Front Office (Gegevensmanagement) is verantwoordelijk voor structuur en
samenhang van de registers.
 Front Office stelt de kaders voor de inhoud, en is daarmee niet automatisch eigenaar van alle gegevens. Front Office is eigenaar van gegevens
die ze vastlegt.
 Front Office zorgt voor Inwinnen, Registreren en Communiceren.
o BO
 Back Offices leggen gegevens in Beoordelen, Beslissen en Effectueren vast.
De Back Office is zelf eigenaar van de nieuwe gegevens die ze hier creëert.
In registers moet duidelijk zijn wat de bron, actualiteit en kwaliteit is van een gegeven.
Registreren van relaties in het buitenland, met andere adresseringen. De beperking is dat
er uitgegaan wordt van de bekende relaties.

Gegevensarchitectuur principes
-

Authentieke basisregisters van de overheid zijn verplicht.

Consequenties voor project Toekomstvast PRISMA
-

Gegevens kunnen direct via gegevensmanagement worden ontsloten bij de authentieke
basisregisters GBA, NHR en RNI, gebruikmakend van replicatie.
Het overschrijven van gerepliceerde gegevens afkomstig uit authentieke basisregisters is
niet toegestaan, ook niet door de klant via EDV. Wel kunnen mutaties vastgelegd worden
met de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

Gegevensarchitectuur principes
-

Uniciteit van de relaties.

Consequenties voor project PRISMA
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De uniciteit van de relatie staat onomstotelijk vast. Zolang BSN/BIN niet is geïmplementeerd (de beste oplossing om uniciteit te garanderen) wordt hiervoor een overgangsscenario ontwikkeld.
Geen dubbele registratie. Hierbij hoort een ontdubbelingsprocedure.
Scoping relatiegegevensbeheer, eenduidige identificatie is de bottum line:
Basisgegevens
(NHR/GBA)

Register
relatiegegevens

Mindere
kwaliteit

Niet eenduidig
identificeerbaar

Kerngegevens

Busines Service (regeling)
specifieke gegevens

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

)&^%$#@#$%^&*(*

Business service specifiek

BSN/BIN

NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

#$%^&*(^%$#@(

BSN/BIN

NAW

&&%^%$%#$#$#$%#$#$

Business service specifiek

NAW

^&*^&*^&*%&^%&^$%^$%

&^%%^&^$%$%^$%^%

^&*^&*^*&^&* NAW

DR-specifiek, B. service onafh.

Business service specifiek

- Eenduidige identificatie van relaties uit de buitenwereld.
De in de cirkel aangegeven set relatiegegevens is van registreerbare kwaliteit. Mindere kwaliteit
is immersEen
toegestaan
de uniciteit
vaststaat
en de kwaliteit van voldoende niveau is
uitgewerktalsvoorbeeld
van maar
eenduidige
identificatie
voor de vastlegging.
De buiten de cirkel aangegeven set relatiegegevens is niet eenduidig identificeerbaar en zal
niet in het register worden opgenomen.
Gegevensarchitectuur principes
-

Kwaliteit. Bij meervoudig gebruik is hoogst vragend leidend of kwaliteit een relatief begrip.

Consequenties voor project PRISMA
-

De huidige registers zijn vaak opgezet vanuit het principe dat degene die de hoogste kwaliteit vraagt leidend is voor de kwaliteit in het register.
In een aantal gevallen wordt duidelijk dat dit niet voldoende is, onder andere bij het register van relaties wordt dat al heel duidelijk. Het gaat dan om registreerbare minimum kwaliteit en een set aan kwaliteitskenmerken waar de specifieke registratie wel of niet aan voldoet. Genoeg is genoeg.

Uitgangspunt is dat verschillende afnemers verschillende kwaliteitsbehoefte hebben. Spanningsveld tussen direct leveren én hoge kwaliteit. De ene afnemer legt prioriteit bij direct leveren en
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de andere afnemer legt prioriteit bij hoge kwaliteit om te voldoen aan de EUbetalingsvoorwaarden. Beide afnemers moeten worden bediend. Ook kan de kwaliteitsbehoefte
in de loop van het proces toenemen. Dit geldt met name voor registers die objecten bevatten
uit de buitenwereld zoals relaties, dieren e.d.
Voorbeeld 1: Bij de inwinning van een subsidieaanvraag is de gevraagde kwaliteit van het
relatieregister lager dan bij de uiteindelijke uitbetaling van de subsidie.
Voorbeeld 2: Voor het toezenden van ‘papieren’ post is de kwaliteit van de adresgegevens
belangrijk, voor het uitbetalen van de subsidie is de identiteit van de relatie en de kwaliteit
van het rekeningnummer belangrijk.
-

-

Vanuit de eisen van traceerbaarheid worden diverse beelden van de gegevens vastgelegd:
de originele gegevens zoals aangeleverd door de doelgroep, beelden per leverancier vanuit
de keten, de verrijkte beelden als gevolg van bewerkingen bij het vastleggen van gegevens,
beelden ontstaan bij inspectie / waarneming.
Filtering op kwaliteit gebeurt binnen de Frontoffice aan de kant van de afnemer. Voorwaarde voor vastlegging is de zogenaamde registreerbare kwaliteit, dit is de minimumkwaliteit om registratie mogelijk te maken. Vooral van toepassing bij de registratie van objecten
uit de buitenwereld. Registreerbare kwaliteit is dus wat anders dan de kwaliteit die wordt
gevraagd door de afnemer. Kwaliteitsfilters worden gepositioneerd aan de kant van de afnemer (de afnemer bepaalt of de geregistreerde gegevens van voldoende kwaliteit zijn
voor het proces). De kwaliteitsfilters worden ontwikkeld in de procesontwerpen.

Gegevensbeveiligingsarchitectuur principes
-

Beleidslijnen
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Scheiding van gegevensuitwisseling naar classificaties van partijen (medewerkers,
klanten, partners).
Alle activiteiten moeten traceerbaar zijn.
Het niveau van beveiliging is afhankelijk van de inhoud van een bericht. Gepersonaliseerde gegevens vallen onder een hoger beveiligingsniveau dan nietgepersonaliseerde gegevens.
Autorisatie tot gegevens naar functionele groepen van transacties.

o
o
o

o

Consequenties voor project PRISMA
-

Informatiebeveiligingseisen meenemen in ontwerp. Dit betreft de zgn. prioriteit 100 en niet
prioriteit 100 maatregelen.
Workflowmanagement, dwz niet vastleggen wie welke gegevens heeft afgenomen maar welke gegevens wanneer beschikbaar zijn gesteld.
Geen gegevens overschrijven, maar een nieuwe regel.
Niet alle gebruikers willen en mogen alle gegevens raadplegen of bewerken.
Vastleggen wie welke gegevens heeft bewerkt.

4.3. Aannames
De volgende aannames zijn van toepassing:
[AN1] De ingediende papieren correspondentie (verhuisbericht, enz.) wordt gescand en opgenomen in het electronisch archief Hummingbird.
[AN2] De ingediende digitale correspondentie (verhuisbericht, enz.) wordt opgenomen in het
electronisch archief Hummingbird.
[AN3] De uitgaande papieren correspondentie (ontvangstbevestiging, enz.) wordt gescand en
opgenomen in het electronisch archief Hummingbird.
[AN4] De uitgaande digitale correspondentie (ontvangstbevestiging, enz.) wordt opgenomen in
het electronisch archief Hummingbird.

4.4. Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
[UP1]
[UP2]

[UP3]
[UP4]
[UP5]
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De focus bij de benoeming van de processen ligt op het digitale kanaal.
Het benoemen van processen vindt plaats op basis van life events.
Voorbeelden hiervan zijn: inschrijven, verhuizen, wijzigen van authentieke gegevens, wijzigen van DR-specifieke contactgegevens, overlijden, wijzigen van bedrijfssituatie, faillissement.
De gegevenstructuur van het NHR en het GBA zijn leidend voor de inrichting van de
gegevensstructuur van het nieuwe relatiegegevensmodel.
Voor de gegevensopslag van natuurlijke en niet natuurlijke personen, ondernemingen en
niet ondernemingen wordt gebruik gemaakt van één informatiemodel.
Tot de scope van het programma behoren alleen de relaties in het kader van het uitvoeringsproces in diverse rollen zoals eigenaars, houders, producenten, gemachtigden en
gemeenten; dit is inclusief buitenlanders, maar exclusief de machtigingen. Bij het opstellen van het gegevensmodel wordt rekening gehouden met buitenlandse relaties, doch
slechts gebaseerd op de buitenlandse relaties die we nu kennen.
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[UP6]
[UP7]

[UP8]

[UP9]

[UP10]

[UP11]
[UP12]

[UP13]

[UP14]

[UP15]
[UP16]

[UP17]

[UP18]

[UP19]

Versie:
74
Status:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

De andere groepen relaties, zoals benoemd in de Frontoffice architectuur, behoren dus
niet tot de scope van het programma.
De historie van relaties kan worden bewaard in het relatieregister, afhankelijk van de
behoefte.
De authentieke relatiegegevens die aangeleverd worden door GBA en NHR mogen niet
gewijzigd worden, wel mogen in het geval van terugmelding de geconstateerde afwijkingen geregistreerd worden met aanduiding tot verificatie bij het basisregister klaar is; ook
mogen specifieke gegevens worden toegevoegd voor de uitvoering van wet- en regelgeving.
DR speelt niet voor basisregister. Wijzigingen in de authentieke gegevens die niet door
het basisregister worden gemeld, kunnen worden opgenomen met een speciale indicatie.
Het kenmerken als gekende kwaliteit gebeurd pas als het bronregister is aangepast en
dit meldt aan DR. Daardoor wordt het nut van wijzigen aan de bron meer als vanzelfsprekend ervaren.
Conform de eisen die aan een europees betaalorgaan worden gesteld, moeten de financiële relatiekenmerken voldoen aan de vereiste kwaliteit alvorens relatiegegevens beschikbaar te stellen aan de afnemer die EU-betalingen wil doen. Dit betekent alleen gecontroleerde gegevens leveren.
Authentieke gegevens worden gerepliceerd, omdat de beschikbaarheid van historische
gegevens aan de bron vooralsnog niet bevestigd wordt (en als technische overweging
dat de technologie tav de authentieke registers nog niet echt realtime ingericht is; wel
wordt de frequentie van gegevensuitwisseling zo hoog mogelijk gesteld, waarbij minimaal
aan de eisen wordt voldaan).
Management rapportage wordt voorlopig uitgevoerd met behulp van Discoverer (totdat
een standaard oplossing gebruikt kan worden).
PRISMA sluit maximaal aan bij wat door EDV is ontwikkeld. Hierbij moet gedacht worden
aan de toepassing van identificatie en authenticatie en het gebruik/inzet van machtigingen.
Uitgangspunt in de applicatie architectuur is “eBS, tenzij…” voor alle procesketens. Er
wordt een nieuwe instance van eBS ingezet, los van de pré-configuratie. Dit biedt de
mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de laatste technologie.
Het DMS Hummingbird is beschikbaar voor alle betrokken medewerkers voor het inzien
van de images van correspondentie met DR; het inzien van dit “archief” is integraal onderdeel van het werk en kan op diverse momenten in het proces plaatsvinden.
De verzendapplicatie is een vaststaande applicatie. Het is geen onderdeel van het programma PRISMA.
Relaties die eenmalig documentatie (bijvoorbeeld een brochure) aanvragen behoren niet
tot de scope van het programma. Dergelijke relaties worden geregistreerd in de verzendapplicatie.
Voor het inschrijven en muteren van relatiegegevens wordt gebruik gemaakt van het
digitale (internet en gegevensbestanden), papieren (inclusief email) en telefonisch (gesproken woord door de telefoon) kanaal.
In aanvulling op de huidige controlemechanismen bij GBA en NHR zal vanuit het nieuwe
relatieregister een rechtstreeks realtime digitaal controlemechanisme worden ingericht bij
GBA en NHR.
Het BPM onderkent 3 niveaus: Besturing, Opdracht en Uitvoering. Het programma beperkt
zich voornamelijk tot het niveau van uitvoering. Er wordt wel rekening gehouden met de
managementrapportages en daarvoor benodigde gegevens (opdracht niveau).
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[UP20] Het accent van het programma ligt op relatiegegevensbeheer, niet op
worden verbeteringen aangebracht in de opslag van en de processen
vens (eigenschappen) van relaties, niet in het omgaan met de relatie.
cesontwerp is wel beleid nodig. Bijvoorbeeld: ervenbeleid.
[UP21] Alleen relaties die succesvol te verifiëren zijn bij GBA, NHR of RNI en
banden worden als relatie ingeschreven. Andere relaties bestaan niet.
en woonbootbewoners staan ook bij GBA ingeschreven.

relatiebeheer. Er
rondom de gegeEchter, voor prosamenwerkingsverImmers schippers

4.5. Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden gelden:
[RV1] De procesketens worden gebaseerd op versie 1.8 van het BPM.
[RV2] EBS voorziet in functionaliteiten om de volledige procesketen te ondersteunen. Het inwinnen en communiceren zal echter gedeeltelijk buiten EBS ingeregeld kunnen worden
met bestaande middelen of aanwezige Oracle tools.
[RV3] NHR en GBA zijn via webservices benaderbaar.
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4.6. Ontwerpbeslissingen
De volgende ontwerpbeslissingen zijn bepalend voor de oplossingsrichting:
[OB1] De afnemers van gewijzigde en nieuwe relatiegegevens krijgen desgewenst signalen over
de wijzigingen in het relatiegegevensregister. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de daaropvolgende actie (pull-mechanisme).
[OB2] Binnen de FO verplichten de afnemers van gewijzigde en nieuwe relatiegegevens zich om
een signaal terug te geven als hun administratie is aangepast met als reden om in control te komen op gesynchroniseerde FO-registers met betrekking tot relatiegegevens.
[OB3] Een bedrijf in oprichting kan in theorie wel geregistreerd worden, maar het proces wordt
niet ingericht. Er wordt rekening gehouden met deze situatie bij het inrichten van de gegevensstructuur. Maar, aangezien de functionele ondersteuning wordt niet gerealiseerd,
kan een bedrijf in oprichting niet geregistreerd worden.
[OB4] Een onderneming heeft geen adres. Communicatie met een onderneming is in principe
aan de hoofdvestiging, die wel als zodanig herkenbaar is, tenzij een andere vestiging van
belang is.
[OB5] Een natuurlijk persoon kan meerdere soorten adressen hebben.
[OB6] De verbanden tussen relaties worden geregistreerd.
[OB7] De wijzigingen in gegevens van de relaties worden vastgelegd in het systeem zonder
daarbij de “oude” gegevens te overschrijven, zodat een volledige audit-trail ontstaat.
[OB8] Een relatie wordt geregistreerd met een uniek identificerend volgnummer. Dit nummer is
een interne blijvende herkenning, die niet onder invloed staat van welke verandering dan
ook. Daarnaast kunnen meerdere unieke identificaties worden geregistreerd die gebruikt
worden voor communicatie met de buitenwereld.
[OB9] Communicatie met natuurlijke personen op persoonlijke titel vindt bij voorkeur plaats op
basis van het BSN.
In de Definitiestudie NHR staan ontwerpbeslissingen vermeld die gelden voor het nieuwe relatiegegevensbeheersysteem.
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ORGANISATIEBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk is de afbakening van het project in termen van organisatie en context beschreven. Deze beschrijving heeft een globaal karakter. Voor wat betreft de organisatie en context
verschaft de beschrijving in ieder geval duidelijkheid over de rol van de Front Office.

5.1. Organisatie
Organisatorisch zal dit project zich conformeren aan de “standaard” scheiding tussen Frontoffice en Backoffice zoals gedefinieerd in het BPM.
DR

Loket

Front Office

Back office
Deventer

Gegevens
voorziening

Gegevens
Management

Proces
besturing

Pool registreren

Content
management

GIS CC

Back office
Assen

Back office
Roermond

Back office
West

Informatie
verwerking

Call center

In bovenstaand schema zijn de uitvoeringsafdelingen van DR opgenomen.
De betrokken afdelingen hebben een grijze achtergrond.
Toelichting op de Front Office:
De Front Office beheert een aantal registers waarin relatiegegevens zijn opgenomen. De FO is
daarmee integraal verantwoordelijk voor de synchronisatie van al die relatiegegevens. Hiervoor
krijgt Proces besturing de mogelijkheid om taken uit te zetten en om de voortgang te monitoren, wat zorgt voor samenhang over processen heen.
Een van de doelstellingen van het programma is om het digitale kanaal in te zetten. Dit heeft
als gevolg dat het verwerken van telefoontjes en papieren correspondentie bij het Call center en
Informatie verwerking wat dat betreft zullen afnemen. Daarentegen zullen de werkzaamheden bij
Content management toenemen vanwege de uitbreiding van de internet diensten.
Om een volledig klantbeeld inzichtelijk te maken moeten de medewerkers van het Loket de
nieuwe toekomstvaste relatiegegevens kunnen raadplegen.
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Aangezien het nieuwe toekomstvaste relatiegegevensbeheersysteem in eerste instantie bij de al
bestaande systemen wordt bijgeplaatst en het synchronisatieproces strak wordt ingericht, zullen
de werkzaamheden tijdelijk toenemen en zal de werkwijze veranderen bij Pool registreren.
Gegevensmanagement is verantwoordelijk voor het verrijken (waardevoller maken, immers: het
geheel is meer dan de som der delen) en beschikbaar stellen van gegevens. Vanuit die verantwoordelijkheid komt de taak erbij om aan de afnemers van relatiegegevens (buiten de FO) te
signaleren dat en door welk event er relatiegegevens zijn gewijzigd.

5.2. Context
In deze paragraaf is de interactie met de omgeving per april 2008 van het programma opgenomen.

Legenda : De ringen geven aan waar koppelvlakken komen.

Versie:
74
Status:

1.1
Definitief

Pagina 30 van

PRISMA
Project Startarchitectuur

6.

GLOBALE

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

PROCESBESCHRIJVING

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk is de afbakening van het programma in termen van processen beschreven.
Aan het begin van de volgende fase zal nog worden gekeken welke processen kunnen worden
samengevoegd om zo te komen tot de generieke procesketens en procesketencomponenten.

6.2. Globale procesbeschrijving
In deze paragraaf zijn alle proces situaties afzonderlijk beschreven.
De procesketens van de frontoffice leveren verschillende producten op. Deze producten worden
ook nog eens via verschillende kanalen aangeboden. Dat wil niet zeggen dat voor ieder product
per kanaal een apart procesketen nodig is. Het tegendeel is waar. Er zijn juist veel mogelijkheden tot uniformering van de verschillende activiteiten.
Door verschillende activiteiten te clusteren tot procesketencomponenten is het mogelijk om vrij
eenvoudig een specifieke keten in te richten door de benodigde procesketencomponenten aan
elkaar te koppelen. Op deze manier kunnen de procesketens zo generiek mogelijk worden ingericht en is het toch mogelijk om een zekere mate van flexibiliteit toe te passen binnen een
specifiek regelingsketen.
De









procesbeschrijvingen moeten inzicht bieden in hoe de volgende events worden verwerkt
Inschrijven nieuwe relatie
Wijzigen authentieke gegevens
Wijzigen DR-specifieke contactgegevens (bijv. telefoon- en bankrekeningnummer)
Wijzigen bedrijfssituatie (bijv. nieuwe eigenaar, beëindiging, splitsing)
Melding overlijden
Faillissement
Gemeentelijke herindeling
Verwijderen relaties uit relatie-register

6.2.1. Inschrijven nieuwe relatie
Een relatie kan op verschillende manieren relatie van LNV/DR worden:
1. In het kader van algemene informatievoorziening (AIV). Een relatie wil algemene nietpersoonsgebonden informatie zoals een abonnement op een nieuwsbrief of toezending brochure etc. Relaties die incidenteel algemene informatie vragen worden niet geregistreerd, relaties die een abonnement nemen wel.
2. Een relatie doet een beroep op een transactievoorziening (TV). Dit kan zijn een aanvraag
van subsidie of vergunning etc.
3. Een relatie wordt door een andere relatie gemachtigd voor het uitvoeren van bepaalde
diensten die door LNV/DR worden geleverd.
4. Een bestand met relaties wordt aangeleverd in het kader van een crisis of de uitvoering van
een regeling voor een andere opdrachtgever dan LNV
5. Een relatie wordt ingeschreven door LNV zelf omdat de relatie bijvoorbeeld een overtreding
heeft begaan of een bezwaar heeft ingediend, maar het kan ook zijn dat de relatie om
praktische redenen geregistreerd moet worden.
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Naast het verstrekken van algemene informatie (AIV) en het inwinnen van gegevens voor bijvoorbeeld een subsidie-aanvraag (TV) kan een relatie ook nog verzoeken om het verstrekken
van individuele informatie (IIV). Dit leidt echter nooit tot een inschrijving aangezien er pas sprake kan zijn van individuele informatieverstrekking als de relatie al klant is van DR.
De processen voor de afhandeling van al deze inschrijvingen verschillen en zullen daarom afzonderlijk besproken worden.
Inschrijvingen kunnen via verschillende kanalen ontvangen worden: elektronisch, schriftelijk en
telefonisch. Voor wat betreft proces 1, 3 en 5 wordt uitgegaan van het elektronische kanaal.
Voor processen 2 en 3 is het elektronisch en schriftelijk kanaal beschreven. Het telefonisch
kanaal moet nog nader worden uitgewerkt.
Inschrijven door relatie ten behoeve van AIV
Gegevens van relaties die gebruik willen maken van een dienst i.h.k.v. AIV hoeven niet van de
hoogste kwaliteit te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de gegevens niet geverifieerd hoeven te
worden bij GBA of NHR. Het proces is weergegeven in onderstaand figuur.

Verzoek om
relatiegegevens

Relatie

Invoeren
gegevens

Foutmelding

Corrigeren
gegevens

Bevestiging
gegevens
verwerkt

Verzoek
algemene
informatie
verstrekking

Mutatievloer

Vragen om
relatiegegevens

Uitvoeren
kwaliteitscontroles

Vastleggen
gegevens in
register

Relaties
DR

Registers

Figuur 1: Inschrijven relatie in het kader van AIV
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving
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Inschrijven nieuwe relatie ten behoeve van algemene informatieverstrekking (AIV),
elektronisch kanaal
Inwinnen en Registreren
Het inschrijven van relatie die op regelmatige basis gebruik wil maken van een
dienst in het kader van AIV en nog niet bekend is als DR-relatie.
Uitgangspunt:

Relaties die al klant zijn DR en niet alle gegevens willen invullen kunnen inloggen en dan gebruik maken van de dienst. In dit geval zullen de relatiegegevens getoond worden en hoeven deze dus niet meer door de relatie opgegeven te worden. Het proces wijkt dan dus af van het in figuur 1 geschetste
proces.

De relatiegegevens van relaties die incidenteel algemene informatie aanvragen
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zullen niet beheerd worden
Een relatie (NP of NNP) kan zich bij DR melden voor het op regelmatige basis
afnemen van een dienst in het kader van AIV. Hieronder wordt verstaan een
aanmelding voor een nieuwsbrief etc.
Er zijn twee mogelijkheden:
 de relatie kan inloggen en dan informatie aanvragen
 de relatie kan zonder in te loggen informatie aanvragen
Is de relatie al klant van DR dan kan hij ervoor kiezen zich eerst te identificeren
en authenticeren en dan de gewenste informatie aanvragen. Op deze manier
hoeven geen relatiegegevens meer opgegeven te worden, deze worden op basis
van zijn inloggegevens getoond. Wel is het mogelijk een afwijkend postadres op
te geven.
De relatie kan er ook voor kiezen niet in loggen maar direct over te gaan tot de
aanvraag. De relatie wordt dan gevraagd de relatiegegevens die nodig zijn om de
dienst te kunnen uitvoeren op te geven.
Op de ingevoerde gegevens worden online kwaliteitscontroles uitgevoerd (bijv.
postcode-check). Voldoen de gegevens niet aan de kwaliteitseisen dan krijgt de
relatie een foutmelding met het verzoek de gegevens te corrigeren.
Zijn de gegevens correct ingevoerd dan worden de gegevens vastgelegd in het
relatie-register. De relatie krijgt een bevestiging van de al dan niet succesvolle
verwerking van de gegevens.
Identificerend relatienummer
NAW-gegevens
Email adres
Andere benodigde relatiegegevens
Relatie ingeschreven als relatie
Een relatie die via internet aangeeft op regelmatige basis algemene informatie wil
ontvangen, maar nog niet als relatie bekend is bij DR

Invoer

Uitvoer
Trigger

Inschrijven door relatie zelf voor gebruik transactievoorziening
In onderstaand figuur wordt de procesketen inschrijven nieuwe relatie weergegeven. Het gaat
hierbij om inschrijvingen van relaties die gebruik willen maken van een transactievoorziening van
DR.
Het hieronder geschetste proces gaat ervan uit dat de relatie bekend is binnen GBA (in geval
van een natuurlijk persoon) of KvK (in geval van een bedrijf).
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DR-specifieke
gegevens
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kwaliteitscontroles
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gegevens
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Figuur 2: Inschrijven nieuwe relatie (NP en NNP) voor gebruik transactievoorziening
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Inschrijven nieuwe relatie (NP) voor gebruik transactievoorziening (TV), elektronisch
kanaal
Inwinnen en Registreren
Het inschrijven van een natuurlijk persoon die gebruik wil maken van een transactievoorziening van DR en die nog niet bekend is als DR-relatie.
Uitgangspunt:

Voor de inlogprocedure (identificeren en authenticeren) wordt aangesloten bij
EDV. Resultaat van deze inlogprocedure is dat met een bepaalde mate zekerheid vastgesteld is dat om een bepaalde relatie gaat. EDV levert PRISMA het
identificerende relatienummer van deze relatie.

De logische datastructuur die voor het registreren wordt gehanteerd komt
overeen met die van het NHR. Deze datastructuur zal gebruikt worden voor
zowel de natuurlijke personen als de niet-natuurlijke personen. Voor natuurlijke
personen betekent dit dat maar enkele entiteiten zullen worden gevuld (PERSOON en VESTIGING voor de adresgegevens)

Relatiegegevensbeheer beheert alleen relatiegegevens en geen machtigingsgegevens.
Een relatie wil gebruik maken van diensten van DR en identificeert en authenticeert zich. Op basis van het BSN-nummer wordt gekeken of een relatie al bekend
is binnen DR. Is dit niet het geval dan krijgt de relatie een melding zich aan te
melden als nieuwe relatie. Via een real-time koppeling worden de authentieke
gegevens (NAW-gegevens, postadres en geboortedatum) bij het GBA opgehaald.
Deze gegevens worden aan de relatie getoond. De relatie wordt vervolgens gevraagd nog een aantal DR-specifieke gegevens, zoals het telefoonnummer, bankrekeningnummer, op te geven. Er worden geen regelingsspecifieke relatiegegevens
gevraagd, deze zullen worden gevraagd als de relatie gebruik maakt van de rege-
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ling.
Op de ingevoerde gegevens worden kwaliteitscontroles uitgevoerd (bijvoorbeeld
bestaat het telefoonnummer ui 10 cijfers). De controles kunnen op verschillende
niveaus plaatsvinden, afhankelijk van de gevraagde kwaliteit van de gegevens. De
controles die moeten worden uitgevoerd zullen nader worden uitgewerkt in de
informatieanalyse. Voldoen de controles niet aan de gestelde kwaliteitscriteria dan
krijgt de relatie een melding met het verzoek de gegevens te corrigeren.
Zijn alle gegevens correct dan wordt de relatie geregistreerd als DR-relatie. De
relatie krijgt een terugmelding of de registratie succesvol is afgerond. In principe
zullen alleen de DR- specifieke gegevens worden opgenomen in het register. Regelingsspecifieke gegevens worden beheerd door de regelingen. Een uitzondering
hierop vormt het registreren van rolinformatie (zoals GLB-producenten). Dit zal wel
worden bijgehouden door relatiegegevensbeheer.
Een bijzondere groep relaties vormt de gemachtigden. Deze groep zal geregistreerd worden als relatie. Prisma zal niet registreren voor welke relatie de gemachtigde is gemachtigd. Dit wordt al gedaan bij EDV en zal later (vanaf volgend
jaar) waarschijnlijk beheerd worden buiten DR.
Hoewel de informatie-architectuur stelt dat de gegevens zoveel mogelijk bij de
bron moeten blijven, wordt er vooralsnog voor gekozen de gegevens zelf op te
slaan. Dit vanwege de onzekerheid over de online-koppeling en het gegeven dat
historie bewaard moet blijven
Identificerend relatienummer
Authentieke gegevens GBA
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Andere DR-specifieke relatiegegevens
Bij DR ingeschreven relatie
Een natuurlijk persoon die zich via internet meldt bij DR om gebruik te maken van
een transactievoorziening

Invoer

Uitvoer
Trigger

Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Inschrijven bedrijf als nieuwe relatie, elektronisch kanaal
Inwinnen en Registreren
Het inschrijven van een bedrijf die gebruik wil maken van een transactievoorziening van DR en die bij DR nog niet bekend is als DR-relatie.
Uitgangspunten:

Voor de inlogprocedure (identificeren en authenticeren) wordt aangesloten bij
EDV. Resultaat van deze inlogprocedure is dat met een bepaalde mate zekerheid vastgesteld is dat om een bepaalde relatie gaat. EDV levert PRISMA het
identificerende relatienummer van deze relatie.

Een bedrijf kan alleen zaken doen met DR via het elektronische kanaal als
deze ingeschreven is bij de KvK.

Een NP kan zaken doen namens een bedrijf als deze persoon hiertoe bevoegd is. Hiervoor wordt aangesloten bij de Generieke Bevoegdheden Voorziening.

De logische datastructuur van het NHR wordt gehanteerd
Een bedrijf (hiermee wordt een persoon bedoeld die namens een organisatie
handelt; overgenomen van de website van DigiD) wil gebruik maken van diensten
van DR en identificeert en authenticeert zich. Op basis van het KvK-nummer
wordt gekeken of een relatie al bekend is binnen DR. Is dit niet het geval dan
krijgt de relatie de melding zich aan te melden als nieuwe relatie. Via een real-
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time koppeling worden de authentieke gegevens (NAW-gegevens en geboortedatum eigenaar, datum aanvang, datum beëindiging bedrijf etc.; voor volledige set
gegevens zie Programma van eisen Handelsregister 2009) bij de KvK opgehaald.
Deze gegevens worden aan de relatie getoond. De relatie wordt vervolgens gevraagd nog een aantal DR-specifieke gegevens, zoals het telefoonnummer, bankrekeningnummer, op te geven. Er worden geen regelingsspecifieke relatiegegevens
gevraagd, deze zullen worden gevraagd als de relatie gebruik maakt van de regeling.
Op de ingevoerde gegevens worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Afhankelijk van
de gevraagde kwaliteit gegevens kunnen deze controles op verschillende niveaus
plaatsvinden. Wordt niet voldaan aan deze kwaliteitscontroles dan krijgt de relatie
een melding met het verzoek de gegevens te corrigeren.
Zijn alle gegevens correct dan wordt de relatie geregistreerd als DR-relatie. De
relatie krijgt een terugmelding of de registratie succesvol is verwerkt.
Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 2.
In principe zullen alleen de DR- specifieke gegevens worden opgenomen in het
register. Regelingsspecifieke gegevens worden beheerd door de regelingen. Een
uitzondering hierop vormt het registreren van rolinformatie (zoals GLBproducenten). Dit zal wel worden bijgehouden door relatiegegevensbeheer.
Net als bij de registratie van natuurlijke personen geldt ook nu weer dat de gegevens worden opgeslagen binnen DR.
Identificerend relatienummer
Authentieke gegevens KvK
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Andere DR-specifieke relatiegegevens
Bij DR als relatie ingeschreven bedrijf
Een bedrijf die zich via internet meldt bij DR om gebruik te maken van een
transactievoorziening

Invoer

Uitvoer
Trigger
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Inschrijven “bulk” nieuwe relaties
Als gevolg van een crisis of de uitvoering van een regeling voor nieuwe opdrachtgever kan het
voorkomen dat in één keer een grote groep relaties moet worden opgenomen in het relatieregister van DR. Dit proces is in onderstaand figuur weergegeven startend met de in groen
weergegeven trigger.
ontvangstbevestiging

Derde

Relatiegegevens

Verzoek om
relatiegegevens

Verzoek
aanvullende
gegevens

Aanvullende
gegevens

Nee
Aanlevering
bestand met
relaties

Mutatievloer

Ontvangen
bestand /
bericht relatiegegevens

Verzoek inschrijven Verzamelen
indivuduele relatie
relatievanuit LNV/DR
gegevens

Minimale set
compleet

Ja
Inlezen
relatiegegevens

Uitvoeren
kwaliteitscontroles

Controleren
gegevens

Corrigeren
fouten

Nee
Kwaliteit
gegevens OK

Nee
Ja

Vastleggen
gegevens in
register

Rebus/
Connect

Aanbieden
relatiegegevens ter
verificatie

Verificatie
succesvol

Verificatieverzoek

Uitkomst
verificatie

Ja

Vastleggen
geverifieerde
gegevens

Relaties
DR

Registers

Figuur 3: Inschrijven "bulk" nieuwe relaties / inschrijving op verzoek LNV/DR
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Inschrijven “bulk” nieuwe relaties
Inwinnen en Registreren
Het inschrijven van een grote groep relaties, die in één keer aangeboden wordt,
als relatie van DR
In het geval van bijvoorbeeld een crisis of een nieuwe opdrachtgever kan het zo
zijn dat in één keer een grote groep relaties moet worden ingeschreven als relatie van DR.
De aanlevering zal plaatsvinden via een bestand of een berichtenservice. Het
heeft de voorkeur dat een bestand met alleen identificerende relatienummers
wordt aangeleverd. Indien dit niet ,mogelijk is zullen de NAW-gegevens aangeleverd moeten worden. DR zal de relatiegegevens moeten inlezen. Afhankelijk van
de kwaliteit van de gegevens die gevraagd wordt worden controles uitgevoerd.
Hiermee wordt nog niet de verificatie bedoeld, maar te denken valt aan uniciteitcontroles, postcode-check etc. Wordt niet aan de kwaliteitscontroles voldaan,
dan worden de fouten gecorrigeerd. Het kan nodig zijn dat hiervoor contact
wordt opgenomen met de derde, die de gegevens heeft aangeleverd. Zijn de
gegevens gecorrigeerd dan worden de controles opnieuw uitgevoerd.
Relaties die voldoen aan de kwaliteitscontroles worden in het register vastgelegd
en zijn vanaf dan in principe beschikbaar voor afnemers. Het moet wel duidelijk
zijn dat het gaat om gegevens, waarvan de authentieke gegevens nog niet geverifieerd zijn, die hebben een lagere kwaliteit.
Vervolgens vindt de verificatie bij de authentieke bronnen plaats Deze kan op
twee manieren plaatsvinden:
via een online-koppeling via Rebus/Connect worden de relaties één voor één
geverifieerd
batchgewijs (via Rebus/Connect) wordt de groep relaties geverifieerd
De verificatie wordt per relatie uitgevoerd en kan succesvol zijn of niet. Is de
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verificatie succesvol, dan worden de authentieke gegevens overgenomen in het
register (de oude gegevens met een lage kwaliteit worden inactief gemaakt) en
krijgen de gegevens een nieuw (hoger) kwaliteitskenmerk. Voor de niet succesvolle verificaties zal uitgezocht moeten worden wat aan de hand is. Dit kan resulteren in een verzoek om aanvullende informatie richting de derde. Als de gegevens
gecorrigeerd/aangevuld zijn worden de gegevens nogmaals aangeboden ter verificatie.
Bericht met:
 Relatienummers
 Set gegevens betreffende relatienummer (dit kan ook alleen het BSN-nummer
zijn)
Groep relaties geregistreerd in relatieregister met gekende kwaliteit
Een ontvangen bestand of bericht met relatiegegevens van een grote groep relaties

Invoer

Uitvoer
Trigger

Inschrijven relaties door LNV
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Inschrijven relaties door LNV
Registreren
Het inschrijven van een relatie door LNV zelf
Relaties kunnen ook worden ingeschreven door LNV zelf. Hierbij moet gedacht
worden aan relaties die moeten worden ingeschreven in het kader van een sanctie of een bezwaarschrift dat wordt afgehandeld door DR, maar gericht is tegen
een regeling die uitgevoerd wordt buiten LNV/DR.
Dit proces komt grotendeels overeen met het proces voor het inschrijven een
grote groep relaties (zie Figuur 3). Het enige verschil is dat er nu geen bestand
is dat ingelezen wordt, maar dat voor een individuele relatie gegevens digitaal
doorgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld een scan zijn van het formulier of brief
waarop de relatiegegevens staan (weergegeven in het geel in Figuur 3). Voor het
overige komt het proces overeen met hetgeen beschreven is bij het voorgaande
proces (Inschrijven “bulk” nieuwe relaties).
Bericht met:
 Relatienummers
 Digitaal aangeleverde set gegevens betreffende relatienummer
Relatie opgenomen in relatieregister met gekende kwaliteit
Verzoek tot inschrijven van een relatie afkomstig van binnen LNV/DR

Invoer

Uitvoer
Trigger

6.2.2. Wijzigen relatiegegevens
Wijzigingen van relatiegegevens kunnen op verschillende manieren binnenkomen bij DR:
 De relatie zelf kan wijzigingen doorgeven
 Wijzigingen in de authentieke gegevens komen binnen via de eigenaar van deze gegevens
(GBA/NHR). Hierbij kan het gaan om een wijziging van een gegeven van een enkele relatie
of een zelfde wijziging bij een grote groep relaties (bijvoorbeeld als gevolg van een gemeentelijke herindeling)
 Wijziging van een gegeven bij een grote groep relaties doorgegeven door een externe partij,
anders dan de relatie zelf of het GBA/NHR. Denk bijvoorbeeld aan de KPN die telefoonnummers wijzigt.
 Wijzigingen die komen vanuit LNV/DR. In feite is hierbij sprake van een terugmelding van
een onjuiste registratie.
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Wijzigingen afkomstig van de relatie kunnen elektronisch, schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven.
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Wijzigen relatiegegevens door de relatie
Onderstaand figuur geeft het proces voor het wijzigen van relatiegegevens door de relatie zelf.
Wijzigingen in de authentieke gegevens komen binnen via het GBA of NHR. Dit proces is hier
nog niet meegenomen.
Inschrijven
relatie

Relatie

Melding niet
bekend als
relatie

Relatie wil
relatiegegevens
wijzigen

EDV

Wijzigen
relatiegegevens

Foutmelding

Tonen
geregistreerde gegevens

Uitvoeren
kwaliteitscontroles

Corrigeren
gegevens

Bevestiging
succesvolle
registratie

Identificeren
en
authenticeren

Nee
BSN/KvK-nr
bekend bij
DR?

Ja

Inactief
maken oude
situatie

Mutatievloer
Vastleggen
gewijzigde
gegevens in
register

Relaties
DR

Registers

Figuur 4: Wijzigen relatiegegevens
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Wijzigen relatiegegevens, elektronisch kanaal
Inwinnen en Registreren
Het wijzigen van de DR- en/of regelingsspecifieke relatiegegevens
Uitgangspunt:

Voor het wijzigen van authentieke gegevens wordt de relatie doorverwezen
naar de bron (GBA of KvK)
Een relatie kan zijn relatiegegevens wijzigen door op de site aan geven dat hij
zijn relatiegegevens wil wijzigen. Hiervoor dient de relatie zich te identificeren en
authenticeren. Op basis van het BSN- of KvK-nummer wordt gecontroleerd of de
relatie bekend is als DR-relatie. Is dit niet het geval dan krijgt de relatie een
melding dat geen gegevens gewijzigd kunnen worden, omdat hij niet bekend is als
relatie. Is de relatie wel bekend dan worden de gegevens zoals deze op dat
moment bekend zijn bij DR getoond. De relatie heeft de mogelijkheid de DRspecifieke relatiegegevens te wijzigen. De authentieke gegevens kunnen niet via
deze weg gewijzigd worden. Voor het wijzigen van deze gegevens wordt de relatie
doorverwezen naar het GBA of KvK.
Op de gewijzigde gegevens worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Wordt niet voldaan aan deze controles dan krijgt de relatie een melding met het verzoek de
gegevens te corrigeren (het moet duidelijk zijn welke). Zijn alle gegevens correct
dan krijgt de relatie een melding dat zijn wijziging goed is ontvangen en binnen
een bepaalde termijn wordt verwerkt.
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De wijzigingen kunnen nu worden doorgevoerd in het relatieregister. De oude
situatie wordt inactief gemaakt en een nieuwe situatie gecreëerd.
Identificerend relatienummer
Gewijzigd telefoonnummer
Gewijzigd bankrekeningnummer
Andere gewijzigde DR-specifieke relatiegegevens
Gewijzigde DR- en/of regelingsspecifieke relatiegegevens doorgevoerd in register
Een relatie (natuurlijk persoon of bedrijf) die via internet de relatiegegevens wil
wijzigen

Invoer

Uitvoer
Trigger

Verwerken wijzigingen authentieke gegevens

Nee
Einde

BSN/KvK-nr
bekend bij
DR?

Ja

Inactief
maken oude
situatie

Mutatievloer
Binnenhalen
gewijzigde
gegevens

Vastleggen
gewijzigde
gegevens in
register

Relaties
DR

Registers

Rebus/
Connect

Mutatie verwerkt GBA/NHR

Figuur 5: Verwerken wijzigingen authentieke gegevens
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Verwerken wijzigingen authentieke gegevens
Registreren
Het verwerken van wijzigingen die zijn doorgegeven door GBA/NHR
Via het GBA en NHR komen wijzigingen in de authentieke gegevens binnen. Deze
wijzigen worden dagelijks via een berichtenservice aangeboden. De gegevens worden door DR binnengehaald.
Het kan hierbij gaan om wijzigingen op individueel niveau, maar ook om een
algeheel geldende wijziging, zoals bijvoorbeeld een postcodewijziging. Voor beide
geldt echter dat wijzigingen op relatieniveau worden aangeleverd, alleen zal het
bij een individuele wijziging een enkel geval worden aangeleverd en bij een algehele wijziging om een grote groep in één keer.
Er wordt gekeken of het BSN of KvK-nummer bekend is bij DR. Is dit het geval
dan kunnen de wijzigingen verwerkt worden. De oude set gegevens wordt inactief
gemaakt en de nieuwe set gegevens opgevoerd.
Bericht met:
 Relatienummers

Invoer
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 Set authentieke gegevens betreffende relatienummer
Een bericht kan meerdere relatienummers bevatten
Historie geschreven
Authentieke gegevens gewijzigd
Er wordt een bericht met mutaties van GBA/NHR ontvangen

Uitvoer
Trigger
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Wijzigen gegevens van grote groep relaties op aangeven van externe partij

Bericht wijziging
gegevens

Relatie

Wijziging gegeven
Beoordelen
afkomstig van
aard wijziging
derde

Mutatievloer

Vaststellen
groep relaties
die geraakt
worden

Inactief
maken oude
situatie

Vastleggen
gewijzigde
gegevens in
register

Relaties
DR

Registers

Figuur 6: Wijzigen relatiegegevens grote groep relaties
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Wijzigen relatiegegevens grote groep relaties
Inwinnen en Registreren
Het verwerken van wijzigingen die zijn doorgegeven door een externe partij en die
betrekking hebben op een grote groep relaties
Aannames:

In het geval van een wijziging doorgegeven door een externe partij die een
groep relaties raakt worden de oude gegevens altijd bewaard.

Relaties krijgen een bericht waarin melding wordt gemaakt van de wijziging in
de gegevens
Via een externe partij komt een wijziging van een gegeven binnen. Het gegeven is
op dat moment nog niet gerelateerd aan relaties. Een voorbeeld is de telefoonnummerwijziging die KPN in het verleden eens heeft doorgevoerd.
De eerst stap is dan ook bepalen bij welke relaties de gegevens aangepast dienen te worden. Voor deze groep relaties wordt de oude situatie inactief gemaakt
en wordt de gewijzigde gegevens vastgelegd in het relatieregister. De relaties
krijgen een bericht waarin melding wordt gemaakt van de wijziging in de registratie.
Wijziging van een gegeven
Historie geschreven
Relatiegegevens gewijzigd
Een externe partij geeft een wijziging door

Invoer
Uitvoer
Trigger

Versie:
74
Status:

1.1
Definitief

Pagina 43 van

PRISMA
Project Startarchitectuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

Wijzigen relatiegegevens op aangeven afnemer relatiegegevens

Niet akkoord
voorgenomen
wijziging

Relatie

Wijziging gegevens
afkomstig van
afnemer
relatiegegevens

Mutatievloer

Aanvullende
informatie

DR-specifiek
gegeven

Nee

Ja

Onderzoeken
constatering

Verzoek
aanvullende
informatie

Onjuiste
registratie

Bericht
voorgenomen
wijziging gegevens

Ja

Uitvoeren
kwaliteitscontroles

Akkoord
voorgenomen
wijziging

Inactief
maken oude
situatie

Nee
Vastleggen
gewijzigde
gegevens in
register

Afhandelen
terugmelding

Uitkomst
onderzoek

Afnemer
relatiegegevens

Relaties
DR

Registers

Figuur 7: Wijzigen DR-specifieke gegevens op aangeven afnemer relatiegegevens
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Wijzigen DR-specifieke relatiegegevens op aangeven DR/LNV
Registreren
Het verwerken van wijzigingen die zijn binnengekomen vanuit DR/LNV in de vormvan een terugmelding van een onjuiste registratie
Uitgangspunt:

Er is aangesloten bij de werkwijze van NHR
Het kan zijn dat een afnemer van relatiegegevens constateert dat een gegeven
onjuist geregistreerd is. In dat geval wordt dit gemeld.
Er wordt bepaald of het gaat om een authentiek gegeven of een DR-specifiek
gegeven. De afhandeling van een terugmelding over een authentiek gegeven zal
hier niet verder worden besproken. Dit wordt verder behandeld in de volgende
paragraaf (Afhandelen terugmeldingen).
Als vastgesteld is dat het om een DR-specifiek gegeven gaat dan wordt een onderzoek gestart. De huidige set gegevens krijgt de status ‘in onderzoek’. Voor
afnemers is dan duidelijk dat de juistheid van de gegevens niet zeker is.
Is de uitkomst van het onderzoek dat het inderdaad gaat om een foutieve registratie gaat dan worden op gecorrigeerde, bij de constatering aangeleverde gegevens kwaliteitscontroles uitgevoerd. Mocht blijken dat meer informatie nodig is,
dan kan de relatie eventueel om aanvullende informatie worden gevraagd.
Is er voldoende informatie en voldoen de gegevens aan de gestelde kwaliteitseisen, dan wordt een voorstel tot wijziging van gegevens gedaan. Dit voorstel wordt
voorgelegd aan de relatie. De relatie krijgt een bericht waarin melding wordt gemaakt van de voorgenomen wijziging van de gegevens. De relatie wordt om een
akkoord gevraagd. Gaat de relatie akkoord met de wijziging, dan zal de wijziging
definitief worden gemaakt.
De oude set gegevens wordt inactief gemaakt en een nieuwe set gegevens wordt
aangemaakt.
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Gaat de relatie niet-akkoord, dan dient hij dit te onderbouwen. Op basis van de
nieuwe informatie zal opnieuw met het onderzoek worden gestart.
Opmerking:
Het proces nadat vastgesteld is dat het om een DR-specifiek gegeven gaat komt
grotendeels overeen met het laatste deel van het procesketen voor het verwerken
van een wijziging die door de relatie zelf is doorgegeven.
Wijziging van een gegeven
Historie geschreven
Relatiegegevens gewijzigd
Een externe partij geeft een wijziging door

Invoer
Uitvoer
Trigger

6.2.3. Afhandelen terugmeldingen
Er wordt in deze paragraaf alleen gesproken over terugmeldingen naar GBA/NHR. Interne terugmeldingen, dus meldingen van onjuiste registraties van DR-specifieke gegevens, zijn hiervoor al
besproken.

Terugmeldingsbericht

GBA/NHR

Onderzoeksresultaat

Wijzigen
status
relatiegegevens

Verwerken
onderzoeksresultaat

Constatering
onjuiste
authentieke
gegevens

Ontvangstbevestiging melding

Onderzoeken constatering

Mutatievloer

Authentieke
gegevens

Ja

Nee
Wijzigen DRspecifieke
relatiegegevens

Samenstellen
terugmelding

Gewijzigde
gegevens
gebruiken?

Nee

Verwerken
wijzigingen
authentieke
gegevens

Ja
Bijwerken
register

Relaties
DR

Registers

Rebus/
Connect

GBA/NHR

NB: Stippellijn wil zeggen dat de processtap geen trigger is voor de volgende stap. Geeft alleen
volgordelijkheid aan.

Figuur 8: Afhandelen terugmelding
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
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Uitgangspunt:

Er worden alleen terugmeldingen van onjuiste registraties gedaan van constateringen die zijn gedaan door anderen dan de relatie (bijv constatering gedaan bij een inspectie). De relatie wordt geacht zelf de wijzigingen door te
geven aan GBA of KvK.

Daar waar wordt gesproken over authentieke gegevens wordt bedoeld alle
gegevens afkomstig van het GBA of KvK.
Als bij bijvoorbeeld een inspectie blijkt dat de geregistreerde authentieke gegevens niet juist zijn wordt de eigenaar van deze gegevens (GBA of KvK) geïnformeerd.
Er wordt eerst gecontroleerd of de constatering inderdaad betrekking heeft op
authentieke gegevens. Is dit het geval dan wordt een terugmelding samengesteld.
Hierbij dient een referentie naar de opgevraagde gegevens te worden gemaakt.
De terugmelding kan worden gedaan via een webkanaal en/of een berichtenservice.
Vervolgens wordt bepaald welke gegevens DR wil gebruiken. De gegevens zoals
deze op dat moment bekend zijn bij GBA/NHR of de gegevens gebaseerd op de
constatering. Wordt uitgegaan van de laatste dan zullen de authentieke gegevens
worden gewijzigd op basis van de constatering. De oude gegevens blijven wel
bewaard.
Als de gegevens gewijzigd worden of als van het GBA/NHR een ontvangstbevestiging van de melding is ontvangen krijgt de relatie waarop de terugmelding betrekking heeft in het DR-register de status ‘in onderzoek’. Er wordt aangesloten bij
de status die gehanteerd wordt binnen het NHR.
Pas als de relatie binnen het NHR niet langer de status ‘in onderzoek’ heeft zal
de status binnen DR gewijzigd worden. Dit zal het geval zijn nadat het onderzoeksresultaat van het GBA/NHR is ontvangen.
Afhankelijk van het onderzoeksresultaat worden de gegevens gewijzigd. Voor het
wijzigen van de gegevens kan gebruik worden gemaakt van de procesketen ‘Verwerken wijzigingen authentieke gegevens’.
Het proces kan nog niet verder uitgewerkt worden aangezien het nog onduidelijk
is hoe GBA/NHR precies omgaat met terugmeldingen.
BSN of FI-/KvK/vestigingsnummer
Terugmelding
Terugmelding gedaan aan de bron (GBA of KvK)
Status relatiegegevens op ‘in onderzoek’ gezet
Een constatering van een onjuiste registratie door een ander dan de relatie zelf

Invoer
Uitvoer
Trigger

6.2.4. Synchroniseren relatiegegevens over registers
Bij het synchroniseren van registers gaat het erom dat een wijziging van de relatiegegevens niet
alleen verwerkt wordt in het relatieregisters, maar dat ook andere registers een signaal krijgen
zodat ook deze registers bijgewerkt kunnen worden. Hierbij valt te denken aan een melding van
overlijden. Het overlijden moet niet alleen geregistreerd worden, maar dit zal ook gevolgen hebben voor de rechten die op naam van de overleden relatie staan. Deze zullen waarschijnlijk op
een andere naam komen te staan.
Bij het synchroniseren van de relatiegegevens wordt onderscheid gemaakt tussen de FOregisters en de niet FO-registers.
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In onderstaand figuur is het proces van het synchroniseren van alle registers weergegeven. De
blauw gekleurde processtappen worden in alle gevallen doorlopen, of het nu gaat om FOregisters of niet FO-registers. De stappen aangegeven met rood gelden alleen voor het synchroniseren van de FO-registers. Met groen worden de stappen aangegeven die alleen gelden voor
het synchroniseren van de niet FO-processen. Grijs gearceerde processtappen worden niet ingericht door het programma, doch slechts onder regie van het programma.

Monitoren
ontvangst
signaal terug

Rapelleren

Bijwerken
rechten
register

BRP

Rechten
Bijwerken I&R
register

Beoordelen
event

Event

Relaties
DR

signaal

Uizoeken welke
registers bij te
werken

I&R

Bepalen
prioriteit

Opdracht
verstrekken tot
bijwerken
registers

signaal

Ontvangen
signaal
Bijwerken
BRP register

Eind

signaal

XX
Bijwerken FO- signaal
register

Bijwerken niet
FO-register

Figuur 9: Synchroniseren registers

Synchroniseren relatiegegevens over FO-registers
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Synchroniseren relatiegegevens over FO-registers
Registreren, Monitoring
Het synchroniseren van relatiegegevens over de FO-registers
Uitgangspunt:

Voorlopig wordt alleen gekeken naar de GLB-registers, in de toekomst moet
het echter eenvoudig uit te breiden zijn naar de andere FO-registers
Een event komt binnen. De event wordt beoordeeld. Eventueel wordt aanvullende
informatie ingewonnen. Niet in alle gevallen zal een echte beoordeling plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een wijziging van een telefoonnummer vindt geen echte beoordeling plaats, maar bij overlijden is een handmatige beoordeling noodzakelijk.
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Er wordt uitgezocht of de event voor andere FO-registers dan het relatieregister
gevolgen heeft.
Voor deze events wordt de prioriteit van de diverse registers die moeten worden
bijgewerkt vastgesteld. Het kan namelijk zo zijn dat een bepaald register eerst
bijgewerkt moet zijn, voordat overgegaan kan worden tot het bijwerken van een
ander register. Alle registers waarin de relatie voorkomt en waarvoor de event
mogelijk gevolgen heeft krijgen een signaal dat er een wijziging is. Dit gebeurt
m.b.v. workflow. Het verwerken van de wijziging verschijnt in de takenlijst van het
team dat verantwoordelijk is voor het beheer van het betreffende register. Hoe dit
signaal verwerkt wordt valt buiten de scope van het programma.
De verschillende registers geven een signaal terug als de wijziging beoordeeld en
indien nodig verwerkt is.
Er wordt bewaakt dat alle registers binnen een gestelde tijd een signaal geven
dat de wijziging beoordeeld en indien nodig verwerkt is. Registers die in gebreke
blijven zullen gerappelleerd worden. Hiervoor zal een universeel mechanisme moeten komen.
De wijziging van relatiegegevens
Bijgewerkte en gesynchroniseerde registers
Een doorgegeven wijziging (afkomstig van relatie of GBA/NHR) van de relatiegegevens

Invoer
Uitvoer
Trigger

Synchroniseren relatiegegevens over niet FO-registers
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Synchroniseren relatiegegevens over niet FO-registers
Registreren
Het synchroniseren van relatiegegevens over de niet FO-registers
Een event komt binnen in het mutatieproces. De event wordt beoordeeld. Bepaald
wordt of de event gevolgen kan hebben voor de niet FO-registers en zo ja,
welke. Vooralsnog zullen alle events gemeld moeten worden aan de niet FOregisters, omdat in bestaande systemen nog relatiebeheer componenten zitten.
In de toekomst zullen niet alle events leiden tot het uitzetten van een signaal.
De registers die mogelijk geraakt worden, worden geïnformeerd. Mogelijk geraakt,
omdat het niet inzichtelijk is voor de mutatievloer of de relatie ook daadwerkelijk
voorkomt in het register. De mutatievloer geeft een signaal af aan Gegevensmanagement dat er iets gewijzigd is bij een bepaalde (groep) relatie(s). De aard van
de wijziging wordt hierbij vermeld.
Gegevensmanagement zorgt voor de verdere verspreiding van het signaal. In tegenstelling tot wat bij de FO-registers het geval was wordt geen signaal terug
verwacht.
Aandachtspunt:

Het is onwenselijk dat er betalingen of beschikkingen uitgaan naar een verkeerd adres of een overleden persoon, terwijl dit al bekend is gemaakt bij
DR. Daarom zou bij een Communicatiemoment altijd gekeken moeten worden
naar de meest actuele gegevens. Dit kan worden afgedwongen bij de opzet
van nieuwe regelingen, bij de bestaande ligt dit lastiger.
Wijziging van relatiegegevens
Afgegeven signaal aan niet FO-registers
Een doorgegeven wijziging (afkomstig van relatie of GBA/NHR) van de relatiegegevens

Invoer
Uitvoer
Trigger
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6.2.5. Afhandelen schriftelijk verzoek mutatie relatiegegevens

Inschrijven Formulier wijziging
of muteren relatiegegevens /
relatiegebrief
gevens

Relatie

Inschrijfbevestiging

Verzoek
aanvullende
gegevens

Ontvangstbevestiging

Brief met verwijzing
naar GBA/KvK

Aanvullende
gegevens

Inschrijfbevestiging

Ja
Ontvangen,
digitaliseren,
verrifieren
formulier/brief

Inwinnen

Gegevens
technisch
correct

Nee

Ja

Ja

Wijziging
authentieke
gegevens

Mutatie

Inschrijving Uitvoeren
Inschrijving of
kwaliteitsconmutatie
troles

Vastleggen
gegevens in
register

Aanbieden
relatiegegevens ter
verificatie

Controleren
gegevens

Nee
Nee

Inactief
maken oude
situatie

Mutatievloer

Verificatie
succesvol

Ja
Vastleggen
gewijzigde
gegevens in
register

Vastleggen
geverifieerde
gegevens

Verificatieverzoek

Rebus/
Connect

Uitkomst
verificatie

Relaties
DR

Registers

NB: De gekleurde pijlen hebben geen bijzondere betekenis. De kleur is alleen gebruik om te
verduidelijken hoe het proces loopt.
Figuur 10: Afhandelen schriftelijk mutatieverzoek
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Afhandelen schriftelijk verzoek mutatie relatiegegevens
Inwinnen en Registreren
Het inschrijven van een relatie of muteren van relatiegegevens nav een schriftelijk
verzoek
Uitgangspunt:
Verificatie van de gegevens vindt vooralsnog plaats via Rebus.
Medewerkers hebben de beschikking over het gedigitaliseerde formulier/brief.
Een schriftelijk verzoek tot een wijziging kan binnen komen in de vorm van de
formulier of een brief. Voor het Inwinnen van het formulier wordt aan gesloten bij
de procesketen Verwerken inkomend bericht.
Dit betekent dat het formulier/de brief als ontvangen wordt geregistreerd, gedigitaliseerd, geïndexeerd/geclassificeerd en dat de gegevens elektronisch worden
gemaakt m.b.v. OCR/ICR of data entry. Het papieren formulier/brief wordt gearchiveerd, er wordt verder alleen nog maar gewerkt met het gedigitaliseerde formulier/brief.
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Controles op volledigheid zullen al bij het Inwinnen worden uitgevoerd. Indien het
formulier/de brief niet de minimale set gegevens bevat zal een verzoek om aanvullende informatie uitgaan. In dit geval zal geen ontvangstbevestiging meer uitgaan. Hoeft het formulier/de brief niet te worden geretourneerd dan zal een
standaard ontvangstbevestiging worden verstuurd.
Als de gegevens volledig zijn kan worden overgegaan tot het registreren van de
wijziging. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt in:

een inschrijving van een nieuwe relatie

een wijziging van gegevens van een bekende relatie

Inschrijving van een nieuwe relatie
Op de ingevoerde gegevens worden kwaliteitscontroles uitgevoerd (geldig postcode, 10-cijferig telefoonnummer etc.). Voldoen de gegevens niet aan de gestelde
kwaliteitscriteria, dan wordt de relatie verzocht de gegevens te corrigeren. Dit
verzoek kan telefonisch of schriftelijk worden gedaan. Wordt het verzoek schriftelijk gedaan dan krijgt de relatie een bepaalde reactietermijn. Wordt geen reactie
ontvangen dan wordt gerappelleerd. Reageert de relatie ook na een tweede rappel nog niet, dan wordt de inschrijving afgebroken en wordt de relatie hiervan via
een brief op de hoogte gebracht.
Als de gegevens voldoen aan de kwaliteitscriteria dan worden de gegevens opgenomen in het relatie-register. Er wordt een nieuw intern relatienummer aan toegekend. Vanaf dit moment zijn de relatiegegevens beschikbaar voor de afnemers.
Wel moet duidelijk zijn dat het hierbij gaat om gegevens met een lagere kwaliteit,
omdat nog geen verificatie van de gegevens bij GBA/KvK heeft plaatsgevonden.
De gegevens worden geverifieerd bij GBA/KvK. Dit kan op twee manieren plaatsvinden:
via een online-koppeling via Rebus/Connect worden de relaties één voor één,
bij de afhandeling van het mutatieverzoek, geverifieerd
dagelijks wordt batchgewijs (via Rebus/Connect) een groep relaties, waarvan
de mutatieverzoeken zijn afgehandeld, geverifieerd
De verificatie kan succesvol zijn of niet. Voor de niet succesvolle verificaties zal
uitgezocht moeten worden wat aan de hand is. Dit kan resulteren in een verzoek
om aanvullende informatie richting de relatie. Als de gegevens gecorrigeerd/aangevuld zijn worden de gegevens nogmaals aangeboden ter verificatie.
Is de verificatie succesvol, dan worden de authentieke gegevens overgenomen in
het register (de op dat moment geregistreerde gegevens met een lage kwaliteit
worden hierbij overschreven) en krijgen de gegevens een nieuw (hoger) kwaliteitskenmerk. De niet-authentieke gegevens blijven ongewijzigd.
De relatie wordt via een inschrijfbevestiging geïnformeerd over de afgehandelde
inschrijving.

Wijziging gegevens bekende relatie
Er wordt eerst gecontroleerd of het gaat om een wijziging van de authentieke
gegevens of niet-authentieke gegevens. Wijzigingen van de authentieke gegevens
worden niet verder verwerkt. Wel wordt de relatie geïnformeerd dat de wijzigingen
doorgegeven dienen te worden bij het GBA/KvK en dat ze via die weg ook bij DR
gewijzigd zulle worden. De gewijzigde gegevens zullen vervolgens binnenkomen via
het GBA/KvK en afgehandeld worden met de procesketen Verwerken wijzigingen
authentieke gegevens.
Heeft de wijziging betrekking op niet-authentieke gegevens dan zullen kwaliteitscontroles worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 10-cijferig telefoonnummer). Voldoen de
gegevens aan de kwaliteitscriteria dan zal de wijziging worden doorgevoerd in het
register. De oude set gegevens wordt bewaard en er zal een nieuwe set gegeVersie:
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vens worden aangemaakt. De relatie wordt op de hoogte gesteld van de doorgevoerde wijzigingen via een inschrijfbevestiging.
Gedigitaliseerd inschrijvingsformulier of brief
Ingevoerde en technische geverifieerde gegevens
Geregistreerde nieuwe relatie
Gewijzigde gegevens geregistreerd
Schriftelijk verzoek tot inschrijven

Invoer
Uitvoer
Trigger
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6.2.6. Opschonen relatiebestand
Naam procesketen
Stappen BPM
Doel
Beschrijving

Opschonen relatiebestand
Registreren
Het structureel opschonen van het relatiebestand
Uitgangspunt:

Voor de bewaartermijnen wordt aangesloten bij de wettelijke bewaarplicht en
waar deze niet aanwezig is bij de richtlijnen die worden gegeven in het Vrijstellingsbesluit.
Een keer in de zoveel tijd wordt gekeken welke relaties verwijderd kunnen worden.
Met verwijderen wordt hier niet bedoeld het vernietigen of fysiek verwijderen van
gegevens, maar dat de gegevens niet meer deel uitmaken van het actieve relatiebestand.
Bepalend hiervoor is de datum waarop de dienst is afgerond en er geen contact
meer is met de relatie.
In het Vrijstellingsbesluit worden richtlijnen gegeven voor bewaartermijnen:

Relatiegegevens worden uiterlijk 2 jaar na afhandeling de dienst (beëindiging
abonnement, uitspraak bezwaar, aflopen vergunning) verwijderd.

Voor het verzenden van informatie geldt dat relatiegegevens op verzoek of
na uiterlijk een jaar verwijderd worden.
Uitzondering hierop vormen de gegevens waarvoor de wettelijke bewaarplicht
langer is.
Systeemdatum
Datum einde dienstverlening
Relaties verwijderd uit relatiebestand (opgeschoond relatiebestand)
Actie die één keer per XX wordt uitgevoerd

Invoer
Uitvoer
Trigger
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6.3. Mapping op architectuur
In deze paragraaf worden de grote lijnen van de processen samengevat en vervolgens gemapt
op de procesarchitectuur.
Op basis van de grondplaat businessarchitectuur [DOC6] is een schema getekend waarin de
processen duidelijk zijn ingetekend die binnen het programma worden uitgewerkt.

Processen Relatiegegevensbeheer DR

Gegevens

Signaal

Portaal

Relatie

Raadpleging

Basisregistratie

1
6

7

Procesmanagement
2

3
4

Controleren
2

3

Gegevensuitwisseling
2

Vastlegging

3

Relatiegegevens

5

7

4

Afnemers

Toelichting:
1. De relatie of het basisregister meldt een event.
2. Procesmanagement zet taken uit voor de afnemers in de Front Office; de beheerders van
de FO-registers. In het programma wordt dit ingericht voor de FO-registers waar GLB gebruik van maakt. Voor de overige FO-registers voert het programma de regie en biedt alleen ondersteuning.
Ook kan er een volgorde worden aangebracht waarin de gegevens worden verwerkt (eerst
verwerken door relatiegegevensbeheer, daarna raadplegen door de overige afnemers).
De gegevens worden door relatiegegevensbeheer verwerkt in het relatiegegevensregister
PRISMA (en via een koppelvlak automatisch verwerkt in Rebus/Connect en BRS). De overige
FO-register beheerders raadplegen het relatiegegevensregister PRISMA om de relatiecomponent in die registers aan te passen.
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Bij procesmanagement vindt monitoring plaats op de uitgezette taken.
De afnemers melden het uitvoeren van de taak gereed bij procesmanagement.
Procesmanagement zet taken ook uit voor de afnemers in de Back Office; de beheerders
van de BO-registers en uitvoeringsprocessen. In het programma wordt dit niet ingericht. Het
programma voert de regie en biedt alleen ondersteuning.
De afnemers in de BO raadplegen het relatiegegevensregister PRISMA om de relatiecomponent in die eigen registers aan te passen en om in te grijpen in lopende uitvoeringsprocessen.
De relatiegegevens worden geraadpleegd door de afnemers om de zelf beheerde eigen
registers en in te grijpen in de eigen uitgevoerde processen.
Aan de relatie wordt het verwerken van het gemelde event gereedgemeld.
Bij controles in het veld (door bijvoorbeeld de AID) kan geconstateerd worden dat gegevens
niet kloppen. Die worden via gegevensverwerking teruggemeld aan het betreffende basisregister.

Afwijking
Het BPM [DOC5] zegt over het inwinnen via het digitale kanaal o.m. het volgende :
In het kader van het programma EDV is een procesmodel ‘Inwinnen met web form’ ontwikkeld.
Tijdens het inwinproces met een electronisch formulier, zullen niet alleen de technische verificaties worden verricht, maar (optioneel) ook al een aantal controles die behoren tot de bedrijfsfuncties ‘Registreren’ en ‘Beoordelen’. Het resultaat is een ingewonnen bericht van hoge kwaliteit,
dat vervolgens aan het proces Registreren wordt aangeboden voor het feitelijke registreren. Het
gevolg van die hoge kwaliteit is dat het registreren geen of weinig foutmeldingen zal opleveren!
De EDV-dienst "inwinnen met web-form" dekt dus het proces "Inwinnen" en gebruikt daarbij (een
deel van) de controleregels van 'Registreren' en van 'Beoordelen'.
Een belangrijk uitgangspunt is dat vanaf “Registreren” de structuur van het ingekomen bericht
onafhankelijk is van de wijze waarop de gegevens zijn aangeleverd.
Er is een aantal processen beschreven waar na de vastlegging toch nog een verificatie plaatsvindt.
Dit zijn de volgende processen:
- Inschrijven door relatie zelf voor gebruik transactievoorziening
- Inschrijven “bulk” nieuwe relaties
- Afhandelen schriftelijk verzoek mutatie relatiegegevens
In het kader van de registreerbare kwaliteit is de kwaliteit van de relatiegegevens na afronding
van Inwinnen van voldoende kwaliteit voor de vastlegging. Op dat moment kunnen processen
starten die aan die kwaliteit voldoende hebben.
Er zijn echter (deel-)processen die een hogere kwaliteit eisen, namelijk dat verificatie bij het
basisregister heeft plaatsgevonden. Die controle wordt na de vastlegging uitgevoerd, zodat andere processen (zoals bedoeld in de voorgaande zin) niet hoeven wachten.
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GEGEVENSBESCHRIJVING

7.1. Inleiding
In de Frontoffice architectuur wordt de afbakening geschetst van de gegevensarchitectuur van
Dienst Regelingen. Aandacht wordt daarin gegeven aan de volgende onderwerpen:
- de principes van de gegevensarchitectuur.
- de gegevensuitwisseling: de gegevensvraag, gegevenskwaliteit en realisatie van de vraag.
- de gegevensstructuur: de structuur en samenhang van gegevens.
- Metagegevens over het toepassen van de gegevensarchitectuur in de veranderprocessen
binnen de organisatie.
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste benodigde gegevens(verzamelingen) geïnventariseerd. Het
belang van deze inventarisatie is vast te stellen welke gegevensverzamelingen binnen de scope
van het project relevant zijn en na te gaan wat de herkomst van deze gegevens is. De herkomst is mede bepalend voor de wenselijkheid en haalbaarheid van de oplossing en kan bepaalde inhoudelijke risico’s met zich meebrengen.
De gedetailleerde uitwerking van de benodigde gegevens in de vorm van entiteiten en attributen
vindt plaats als onderdeel van de informatieanalyse.

7.2. Begrip relatie
Om de scope van de relatiegegevens te kunnen bepalen is een definitie van het begrip relatie
op zijn plaats.
De definitie uit de Frontoffice architectuur is van toepassing: “Een partij met wie DR contacten
onderhoudt uit hoogte van haar taakstellingen, opdracht of bedrijfsmatige overwegingen”.
Wat zijn dan relatiegegevens: “Gegevens die een partij binnen LNV identificeren en die geen
betrekking hebben op de inhoud van een ten aanzien van die partij door LNV uit te voeren
zaak, waarbij zowel de grondslag van de zaak als de procesinformatie over de afhandeling van
de zaak niet tot relatiegegevens berekend worden”.
Er zijn vier groepen relaties:
1. Externe relaties in het kader van het uitvoeringsproces (boeren, tuinders, winkeliers, ect.);
2. Externe relaties in het kader van de bedrijfsvoering (leveranciers, adviseurs, beheerders, etc);
3. Externe relaties voor beleid (overheden, organisaties, belangenbehartigers, etc);
4. Interne relaties voor personeel&organisatie (medewerkers, tijdelijke krachten externen, etc.).
De scope van het programma PRISMA beperkt zich tot groep 1: de externe relaties in het kader
van het uitvoeringsproces.
De services richting de relaties worden ingedeeld in drie categorieën die afzonderlijk of gecombineerd aan de doelgroep kunnen worden aangeboden:
o
Algemene Informatievoorziening (AIV): de relatie krijgt inzage in niet-persoonsgebonden informatie zoals wet- en regelgeving, instructies, etc.
o
Individuele informatievoorziening (IIV): de relatie krijgt (inzage in) gegevens van en over
hemzelf (“Mijn Dossier”) en over zaken die hij met (opdrachtgevers van) DR doet.
o
Transactievoorziening (T): de relatie kan via verschillende kanalen “zaken doen” met DR
door gegevens aan te leveren waarmee hij een aanvraag doet, (basis)gegevens aanlevert,
etc.
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Relaties die zich aanmelden voor incidentele informatievoorziening vallen buiten de scope van
het programma PRISMA. Zij worden opgenomen in de verzendapplicatie.
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7.3. Gemachtigden
Behalve primaire relaties, dat wil zeggen relaties die rechtstreeks te maken hebben met de regelgeving van LNV, kent LNV ook relaties die de zakelijke belangen behartigen van primaire
relaties. Vaak spreken we van gemachtigde partijen of “gemachtigden”. Deze relaties hebben zelf
niet rechtstreeks met de LNV regelgeving te maken. Zij zijn echter voor LNV wel van groot belang omdat zij in de praktijk vaak de contacten met LNV onderhouden. Het is bovendien een
groep professionals die open staat voor elektronische dienstverlening.
In een papieren wereld, en een eenvoudige elektronische wereld, is de groep gemachtigden “onzichtbaar”. Zij handelen in naam van de primaire relatie. Zij vullen formulieren in, bellen of mailen naar Het LNV-Loket of houden de administratie bij. Dit gebeurt allemaal buiten het gezichtsveld van LNV, daar LNV formeel uitsluitend contact heeft met de primaire relatie.
Nu LNV de elektronische dienstverlening, binnen het EDV programma, systematisch uitbouwt,
wijzigt ook de rol van gemachtigden. Bijvoorbeeld wordt er serieus werk gemaakt van de informatiebeveiliging. In dat kader worden authenticatiemechanismen zwaarder opgetuigd. Een voorbeeld is de introductie van de bankpas als authenticatiemiddel in het kader van DigiD. Met de
introductie van dit nieuwe authenticatiemiddel wordt het voor een gemachtigde onmogelijk om
buiten beeld zaken te doen in naam van een primaire relatie. Het is niet waarschijnlijk dat een
primaire relatie zijn bankpas aan een, door hem gemachtigde, partij af zal staan om een transactie te kunnen authenticeren. Daarmee ontstaat een probleem voor gemachtigde partijen maar
ook voor LNV.
LNV heeft belang bij een uitdrukkelijke rol voor gemachtigden. Zoals eerder genoemd is dit een
groep professionals met een relatief hoge automatiseringsgraad. Daarmee staat ze open voor
het gebruik van innovatieve technologie. En omdat ze de zakelijke belangen van meerdere primaire relaties vertegenwoordigen, treedt er een multiplier effect op. Dat wil zeggen dat relatief
grote groepen primaire relaties snel via hun gemachtigden toegang krijgt tot elektronische
dienstverlening. Ook de groep primaire relaties die terughoudend staat ten opzichte van het
gebruik van elektronische middelen kan via een gemachtigde partij toch gebruik maken van die
voorzieningen. Om het elektronische kanaal ook voor gemachtigden toegankelijk te maken is
een project opgestart, het project “Gemachtigden binnen het elektronisch verkeer”. Eén van de
belangrijkste vraagstukken bij de gemachtigden problematiek is dat niet alle gemachtigden relaties zijn van LNV. Voor het project gemachtigden is het echter van belang dat alle gemachtigden als relatie worden geregistreerd.
Vanuit het oogpunt van electronisch relatiegegevensbeheer is het van belang dat ook de gemachtigden gegevens van relaties kunnen zien en/of machtigen. Bovengenoemd project lost het
hierbij behorende identificatie en authenticatie vraagstuk op.
Het project levert echter geen voorziening waarmee wordt vastgelegd welke handelingen een
gemachtigde voor die relatie kan en mag uitvoeren. Dat is het domein van de GBV voorziening.

7.4. Gegevens Relatiegegevensbeheer
Gegevens
(verzameling)
Persoon – Natuurlijke
Persoon
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Toelichting

Extern

Gegevens van natuurlijke personen staan geregistreerd in de Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Het betreft hier gegevens zoals
het burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, datum overlijden,
geslacht, etc.
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Maatschappelijke Activiteit – Niet-onderneming

Niet authentieke ondernemingsvorm

Vestiging

Adres
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Extern

Een niet-natuurlijke persoon is een persoon die rechtspersoon is of een
samenwerkingsverband van natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen
en/of andere samenwerkingsverbanden. Dit zijn bijvoorbeeld privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen. Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoon (bv maatschap)
vallen in de groep niet-natuurlijke personen. Het Handelsregister is de
basisregistratie voor niet-natuurlijke personen. Het betreft hier gegevens als
statutaire naam, rechtsvorm, statutaire zetel, datum aanvang, datum voortzetting, etc.
Extern
De maatschappelijke activiteit geeft weer welke activiteit een persoon ontplooid. In het geval van een onderneming betreft het een geheel van één
of meerdere vestigingen waarin één persoon in de rol van eigenaar activiteiten uitoefent die voldoen aan bepaalde minimumcriteria voor ondernemerschap of bedrijfsmatigheid, waardoor deze persoon bepaalde rechten en
plichten toekomen. Deze gegevens worden geregistreerd in het Handelsregister. Bij dit object worden kenmerken geregistreerd als Kvk-nummer,
handelsnaam, datum ingang, datum voortzetting, maatschappelijke of handelsnaam, etc.
Extern
De niet-onderneming is een in een organisatorisch verband, dat toebehoort
aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende
activiteit die niet valt onder de criteria voor ondernemerschap of bedrijfsmatigheid welke addresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel een
adres van een bepaalde vertegenwoordiger. Voorbeelden hiervan zijn een
schaakvereniging of een waterschap.
Deze gegevens worden geregistreerd in het Handelsregister. Bij dit object
worden kenmerken geregistreerd als Kvk-nummer, handelsnaam, datum
ingang, datum voortzetting, maatschappelijke of handelsnaam, etc.
Intern
Het uitgangspunt van Prisma is dat er wordt gewerkt met relaties uit het
GBA of het NHR. Desondanks is het denkbaar dat er een groep ‘overige’
typen overblijft dat niet uit deze bronnen geput kan worden, maar wel als
‘overig’ type erkend wordt. Hierbij valt te denken aan kleine maatschappen
die niet registratierechtig zijn bij het NHR.
Extern
Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame
uitoefening van maatschappelijke activiteiten plaatsvindt.
Deze gegevens worden geregistreerd in het Handelsregister. Bij dit object
worden kenmerken geregistreerd als vestigingsnummer, indicatie hoofdvestiging, maatschappelijke of handelsnaam, etc.
Extern
Deze gegevensverzameling bevat de adressen die kunnen toebehoren aan
een relatie. Bij natuurlijke personen zijn dat in ieder geval het woon- en
briefadres (authentiek uit GBA), en bij vestigingen het correspondentie- en
vestigingsadres (authentiek uit het KvK). Nadere analyse zal uitwijzing of er
aanvullende adres soorten nodig zijn voor intern eigen beheer.
Intern/Bepalen/ Middels de rol wordt weergegeven in welke rubriek de relatie wordt ingeInwinnen
deeld door DR. Voorbeelden hiervan zijn GLB producent, dierenhouder,
perceelgebruiker, landbouwtellingsplichtige en mestvervoerder. etc. Deze
gegevens kunnen gedeeltelijk uit LNV/DR registers komen, maar kunnen
ook worden afgeleid van bestaande gegevens of worden ingewonnen bij de
relatie.
Inwinnen/
De bereikbaarheid geeft aan op welke wijze telefonisch of elektronisch
Extern
contact kan worden opgenomen met de relatie. Het gaat hier om gegevens
als telefoonnummers, e-mail adressen, etc. Deze gegevens zullen voor een
belangrijk deel door LNV/DR dienen te worden ingewonnen, mar bij voorkeur door de relatie zelf worden beheerd.
Inwinnen/
Bevat de relaties tussen relaties in het geval van samenwerkingsverbanden,
Intern/Extern
zoals de maten in een maatschap en de vennoten in een vennootschap.
Kan daarnaast ook andere typen relatieverbanden bevatten, zoals bestuurders en procuratiehouders.

Toelichting
In de kolom Herkomst worden de volgende waarden gehanteerd:
Versie:
74
Status:

1.1
Definitief

Pagina 59 van

PRISMA
Project Startarchitectuur






Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

Intern: de gegevens kunnen uit een bestaand intern register (DR-register) worden gehaald.
Extern: voor de gegevens dient een extern register te worden aangesproken (bijvoorbeeld
de GBA).
Inwinnen: de gegevens zijn niet aanwezig in een bestaand intern of extern register en
dienen derhalve te worden ingewonnen.
Bepalen: het gegeven is niet aanwezig in een bestaand intern of extern register en dient
derhalve te worden vastgesteld

Indien van toepassing staat de naam van het bestaande register in de toelichting.

7.5. Niveaus
PRISMA onderkent 3 niveaus van relatiegegevens. Een niveau zegt niets over de beschikbaarheid
of techniek van registratie, maar over de bron, het beheer en de afname. Gegevens kunnen niet
tussen niveaus wisselen.
Basis

Dienstspecifiek
Servicespecifiek

De gegevens zijn afkomstig andere (basis)registraties dan DR.
De gegevens zijn meestal, maar niet altijd, authentiek
De gegevens worden niet door DR beheerd
Bij gerede twijfel over de juistheid volgt een terugmelding aan het basisregister
De gegevens worden door DR of de relatie zelf beheerd
(semi)regelingsspecifiek gegevens die (deels) door relatiebeheer worden
onderhouden.

De genoemde gegevens vallen als volgt onder deze niveaus:
Basisgegevens
DR specifieke relatiege(niveau 1)
gevens
(niveau 2)
Natuurlijk persoon  BSN
 Meldingsdatum
 Naam
 Registratiedatum
 Woonadres
 Einde geldigheidsda Briefadres
tum
 Geboortedatum
 3 Banknummers
 Datum overlijden
 Bereikbaarheden
 Geslacht
(netnummer,
 Adellijke tiGSM/mobiel, e-mail)
tel/predikaat persoon
Rechtspersoon
 Fi nummer
(privaat en pu Statutaire naam
bliek)
 Rechtsvorm
 Statutaire zetel
 Datum ingang
 Datum einde
 Functionarisrelaties
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KVK nummer
Handelsnaam
Datum ingang
Datum einde
Datum voortzetting
NACE codes
Eigenaarsrelatie
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
correspondentieadres
CodeHoofdnevenvestiging
NACE codes
Datum ingang
Datum einde

7.6. Globaal objectmodel
Onderstaande figuur geeft inzicht in het globale objectmodel behorende bij Relatiegegevensbeheer. Dit model is afgeleid van het model zoals dat door het Handelsregister zal worden gehanteerd. De essentie van het Handelsregister als basisregister is het vastleggen van nietnatuurlijke personen en maatschappelijke activiteiten (waaronder ondernemingen) en van de onderlinge relaties die bestaan tussen personen en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast is het
van belang om inzicht te hebben in de locaties waar de maatschappelijke activiteit haar activiteiten uitvoert. Een dergelijke locatie wordt in het Handelsregister aangeduid met het begrip
vestiging. Aan de vestiging zijn adressen gekoppeld.
Op basis van het objectmodel van het Handelsregister is vervolgens het objectmodel van GBA
ingebracht. Dit leidt niet tot extra objecten, maar geeft wel extra relaties tussen objecten.
Onder de figuur zijn de genoemde objecten kort beschreven. Daarbij is een onderscheid gemaakt in objecten die uit authentieke bronnen komen en objecten die door DR worden vastgelegd en beheerd.
De verbanden tussen de betalingsgegevens, de bereikbaarheden en de rollen met de overige
entiteiten zijn nog in discussie. DR doet in princiep zaken met de relatie, en het ligt dus voor
de hand dat bereikbaarheden, bankgegevens en rollen hieraan worden gekoppeld. De feitelijke
werkelijkheid is echter dat bijvoorbeeld een telefoonnummer bij een vestiging hoort, en dat dergelijke gegevens dus ook aan deze entiteit kunnen worden gekoppeld.
Het NHR heeft dit bijvoorbeeld als zo gemodelleerd.
De gebruikte kleuren komen overeen met de omschrijving van de niveaus van de gegevens.
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Figuur 11: Globaal objectmodel Relatiegegevensbeheer

7.7. Mapping op architectuur
Het objectmodel is niet strijdig met het DOM, maar legt iets andere nuances.

RELATIE
PERSOON
Natuurlijk persoon

FUNCTIONARISRELATIE
Niet-natuurlijk persoon

ROL

BETALINGSGEGEVEN
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT
Onderneming

BEREIKBAARHEID

VESTIGING

ADRES
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7.8. Gegevensstromen
Deze paragraaf bevat de decompositie van de gegevensstromen in grote lijnen.
Op basis van de grondplaat businessarchitectuur [DOC6] is een schema getekend waarin de
gegevensstromen duidelijk zijn ingetekend die binnen het programma worden uitgewerkt.
Overigens is in het schema Procesmanagement niet opgenomen. Ondanks de belangrijke rol in
de processen creëert Procesmanagement geen relatiegegevensstromen.

Toelichting:
1. Een event mbt authentieke gegevens.
2. Een event mbt specifieke gegevens.
3. Het gecontroleerde event wordt ter vastlegging aangeboden.
4. Inzage in de (gewijzigde) relatiegegevens.
5. De gereedmelding van het verwerken van het gemelde event aan de relatie.
6. De terugmelding uit het veld (door bijvoorbeeld de AID) ter verwerking.
7. De verwerkte terugmelding ter verificatie.
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7.9. Gegevensconversie
Ten aanzien van de eenmalige conversie van gegevens van bestaande applicaties en systemen
naar het toekomstvaste en relatiegegevensbeheersysteem zijn de volgende ontwerpbeslissingen
genomen:
[OB10] De gegevens van BRS vormen de basis voor de vulling van het toekomstvaste Relatiegegevens register van DR.
[OB11] Vanuit Connect/Rebus zullen aanvullende gegevens worden overgenomen.
[OB12] Met behulp van de basisregisters zullen, indien noodzakelijk, gegevens worden geactualiseerd.
Wordt in de IA-fase verder uitgewerkt.
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APPLICATIEARCHITECTUUR

8.1. Applicatiearchitectuur
Vooruitlopend op de definitieve keuze kan alvast een eerste indruk worden gegeven van de
Oracle tools die kunnen worden ingezet om de oplossing voor het programma PRISMA ten aanzien van de gegevensopslag en processen te realiseren. Onderstaand worden de verschillende
tools/componenten met hun toepassing weergegeven.
Het relatiemodel, ook bekend als de trading community architecture (TCA), van Oracle EBusiness Suite is recentelijk geheel nieuw ontwikkeld volgens de laatste inzichten omtrent het
beheer van gegevens van relaties. Dit betekent dat een groot aantal complexere vormen van
klantrelaties (zoals bijvoorbeeld het Business-to-Business-to-Consumer model) uitstekend kunnen
worden geregistreerd. Daarbij zijn onderlinge verbanden tussen relaties en het toekennen van
meerder rollen aan een relatie (particuliere relatie, maat in maatschap) te realiseren.
Oracle Data Librarian biedt de functionaliteit om een bedrijfsbreed relatiebestand accuraat,
compleet en vrij van doublures te houden. Het maakt het mogelijk om relatiegegevens te consolideren in een centraal bereikbare plaats, de gegevens op te schonen en te verrijken met gegevens uit externe gegevensbronnen. Oracle Data Librarian maakt het mogelijk om gegevens uit
andere bronnen te kenmerken zodat kruisverbanden tussen de verschillende bronnen van relatiegegevens kunnen worden gelegd en altijd bekend is uit welke bron een gegeven afkomstig is
(Source System Management). Dit kan worden gebruikt bij het maken van keuzes tijdens het
opschonen en verrijken van de gegevens. Er is namelijk steeds bekend uit welke bron een specifiek gegeven afkomstig is.
Oracle Customers Online is een essentiële applicatie voor het realiseren en beheren van een
geconsolideerde en complete klanten data hub. Oracle Customers Online is vooral de userinterface waarmee gegevens van klanten kunnen worden opgezocht en bekeken. Basis relatiegegevens, contactpersonen of andere relatieverbanden kunnen met deze applicatie worden ingezien.
Oracle Customer Data Hub en Oracle Customer Data Spoke maken beiden deel uit van Oracle’s
Customer Data Management oplossing. Deze oplossing biedt de mogelijkheid om relatiegegevens
uit diverse bronnen in een centraal register te consolideren. Daar kunnen de gegevens worden
gestandaardiseerd, opgeschoond en verrijkt.
Voor de procesmatige ondersteuning van relatiegegevensbeheer conform het bedrijfsprocesmodel
(BPM) kan gebruik worden gemaakt van Oracle BPEL Process manager. Voor het definiëren van
relatiegegevensbeheerprocessen waarin andere systemen worden aangeroepen, acties worden
geïnitieerd op basis van events en gegevens worden uitgewisseld is Oracle BPEL Procesmanager
tevens een geschikt product.
Ten aanzien van het uitwisselmechanisme voor terugmeldingen is er de afhankelijkheid van de
services die een externe partij daarvoor wellicht biedt.
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8.2. Grondplaat
Op de grondplaat businessarchitectuur [DOC6] is ingetekend welke applicaties worden ingezet.

Grondplaat Businessarchitectuur Frontoffice – servicesgebieden
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EN AANPAK

9.1. Realisatiestrategie
De realisatie van de gegevensopslagstructuur, de processen en applicaties voor de uitvoering
van PRISMA zal ten aanzien van de inhoudelijke gebiedsafbakening gefaseerd worden gerealiseerd.
In het kader van de realisatiestrategie wordt de term plateau gehanteerd. Een plateau is een
moment waarop een afgebakende situatie is bereikt. De volgende plateaus worden gehanteerd:
 Plateau 1 PRISMA is werkend ingepast.
 Plateau 2 Realtime verbindingen met de basisregisters van GBA en KvK.
Het is belangrijk na te gaan wat op enig moment praktisch gezien haalbaar is, zonder daarbij
het einddoel uit het oog te verliezen. Na het bereiken van elk plateau dient een evaluatie
plaats te vinden en moet worden vastgesteld of, hoe en wanneer met het volgende plateau zal
worden aangevangen. Daarbij wordt een aanscherping of bijstelling van de strategie niet uitgesloten.
De huidige situatie is onderstaand geschetst.
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De applicaties met veel relatiegegevens en die veel gebruikt worden zijn in de schema’s
opgenomen, zonder volledig te willen zijn.
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9.1.1. Plateau 1
De kenmerken van plateau 1 zijn:
 Het nieuwe toekomstvaste relatiegegevensbeheersysteem PRISMA is in het huidige applicatielandschap ingepast, zodanig dat de huidige applicaties dat niet merken.
 PRISMA maakt gebruik van services van EDV (relatiegegevensbeheer via het digitale kanaal, identificatie en authenticatie, gemachtigden).
 PRISMA ondersteunt BSN/BIN als die beschikbaar worden gesteld door de basisregisters,
maar kan ook zonder die nummers werken.
 BRS-gegevens zijn geconverteerd naar het nieuwe toekomstvaste relatiegegevensmodel.
 De synchronisatiesystematiek werkt voor de FO-registers die voor GLB nodig zijn.
Op 1 april 2008 is plateau 1 bereikt. In dit model moet PRISMA voor DR tenminste als knooppunt voor EDV en BSN/BIN kunnen functioneren. Het proces dient zodanig ingericht te zijn dat
de problemen die zich nu voordoen bij de (relatie)gegevensverstrekking richting BO’s tot het
verleden behoren.
De situatie na afronding van plateau 1 is onderstaand geschetst.

Toelichting:
 Er is een koppelvlak van PRISMA naar Rebus/Connect om de via EDV en op papier aangereikte relatiegegevens door te geven.
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Er is een koppelvlak van Rebus/Connect naar PRISMA om de uit de basisregisters aangereikte relatiegegevens door te geven.
Er is een koppelvlak van PRISMA naar BRS om de aangereikte relatiegegevens door te
geven.
Er is een koppelvlak van BRS naar PRISMA om de terugmeldingen door te geven.
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9.1.2. Plateau 2
De kenmerken van plateau 2 zijn:
 Er is een realtime verbinding tussen PRISMA en de basisregisters voor de melding van
de events (inclusief terugmeldingen).
Op 1 april 2009 is plateau 2 bereikt. In dit model moet PRISMA voor DR tenminste als knooppunt voor de realtime communicatie met de basisregisters kunnen functioneren.
In hoeverre de datum haalbaar is, wordt met name bepaald door het (externe) tempo waarin de
basisregisters realtime beschikbaar worden gesteld en de NHR-identificatienummers voor de
agrarische sector beschikbaar komen en de hier bijbehorende conversiescenario’s.
De situatie na afronding van plateau 2 is onderstaand geschetst.

9.2. Alternatieven
Het programma is afhankelijk van de agenda’s van de basisregisters.
Zolang plateau 2 niet is bereikt is het alternatief om de huidige werkwijze zo lang als nodig is
te handhaven.
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9.3. Ontwikkeling onder architectuur
De proces-, gegevens-, en applicatiearchitectuur, waaraan in het hoofdstuk Inleiding wordt gerefereerd, dienen als uitgangspunt voor dit project. Alle onderdelen van de procesketens en de
geautomatiseerde oplossing zullen conform de DR-architectuur worden uitgevoerd.

9.4. Toekomst
Het programma PRISMA heeft grote gevolgen voor de organisatie, de processen, de gegevens
en de applicaties. Dat kan haast niet anders als het gaat om voor een organisatie cruciale en
overal benodigde relatiegegevens.
Toch kunnen de effectiviteit, efficiëntie en slagvaardigheid van DR nog beter als het programma
PRISMA opvolging krijgt. Onderstaand volgt een gevisualiseerde doorkijk naar de toekomst, met
als toppunt één centraal relatiegegevensregister.

9.4.1. Einddoel
Als einddoel worden het BRS-complex en Rebus/Connect uitgefaseerd en is het ‘nieuwe’ toekomstvaste relatiegegevensbeheersysteem het centrale relatiegegevensregister geworden voor
LNV. Dat betekent dat de relatiegegevens naar PRISMA zijn overgeheveld uit applicaties die een
ander doel hebben, zoals I&R.
Deze doorkijk is dus niet het doel van het programma PRISMA. Het programma is een eerste
stap.
Overigens zijn niet alle ontwikkelingen verwerkt en te voorzien. Slechts de voor de hand liggende inzet van EBS is verwerkt.
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EN AFGESLOTEN PUNTEN

10.1. Openstaande punten

Punt

Referentie

Omschrijving

3

Reviewbevinding
218
Reviewbevinding
298
Reviewbevinding
160
Reviewbevinding
167

Wat doen we met de volgende situatie: Aan een overleden persoon uitbetalen (daarvoor wordt in BRS nu nog even snel iemand op "levend" gezet.
Wat doen we met surceance.

4
6
7

Geplande
datum
gereed

Kunnen buitenlanders geregistreerd worden via het digitale kanaal of alleen het papieren kanaal.
Kunnen uitvoeringsprocessen gerelateerd worden aan een vestiging of
alleen aan een maatschappelijke activiteit ?

10.2. Afgesloten punten

Punt

Referentie

Omschrijving

1

Notitie aan de
stuurgroep

2

Reviewbevinding
218

5

Notitie aan de
stuurgroep

Wat is de standaard van DR ten aanzien van 1 instance voor EBS en het
01-06-2007
gebruik van de vertis pré-configuratie.
Zie: DICTU-advies inzake de inzet van EBS ten behoeve van PRISMA, dd. 16-2007 versie 1.0
Wat doen we met de volgende situatie: Constateren dat juridische split06-06-2007
sing/samenvoegen van relaties moet worden genegeerd ivm bijv ontduiking
van subsidievoorwaarden (regelingsspecifiek?).
Beleggen bij regelingsverantwoordelijke; we volgen in principe de registratie
van het basisregister, die is immers leidend.
Wat doen we met samenwerkingsverbanden die niet uit het NHR kunnen
26-06-2007
worden gehaald. Voor het registreren van tijdelijke samenwerkingsverbanden kan gebruik gemaakt worden van de machtigingenstructuur in de
Generieke Bevoegdheden Voorziening (die door EDV beschikbaar is gesteld).
De relaties en het samenwerkingsverband worden geregistreerd in PRISMA;
de machtiging wordt geregistreerd in de Generieke Bevoegdheden Voorziening.
Een voorbeeld: A en B hebben een samenwerkingsverband. C is door A en
B gemachtigd om subsidie aan te vragen.
A, B, C en het samenwerkingsverband in PRISMA registreren; de machtiging (om subsidie aan te vragen) in GBV registreren.
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