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Stand van Zaken vernieuwing OIN Beleid 

Inleiding 
Logius Team Stelseldiensten is sinds 2015 bezig met het onderzoeken en 

voorbereiden van een nieuw beleid voor de uitgifte van Overheid 

Identificatienummers(OIN). Team Stelseldiensten geeft op dit moment OIN’s uit 

en beheert ook het OIN register, als onderdeel van het Digikoppeling Service en 

OIN register.  

 

In deze notitie lichten we het voorgestelde OIN beleid toe, geven we aan in welke 

fase de besluitvorming zit en schetsen we de vervolgstappen die in het kader van 

de vernieuwing moeten gaan plaatsvinden. 

 

Gevraagde actie van het Technisch Overleg 
Aan het TO wordt gevraagd om kennis te nemen van deze notitie. 

Knelpunten OIN 
In gesprekken met betrokkenen zowel binnen Logius als met externe partijen 

(zoals afnemers en CSP’s) zijn de volgende knelpunten van het huidige OIN-beleid 

onderkend: 

 

Geen identificatie mogelijk Sommige organisaties kunnen zich niet 

inschrijven in het Handelsregister maar moeten 

wel kunnen aansluiten op overheidvoorzieningen;  

Fijnmazige identificatie 

ontbreekt 

Het is niet altijd duidelijk óf en hóe organisatie-

onderdelen of voorzieningen kunnen worden 

geïdentificeerd; 

De OIN-spelregels zijn 

onduidelijk en het gebruik 

van het OIN wordt 

complexer. 

De huidige spelregels bieden ruimte voor 

meerdere interpretaties; De ‘gemakkelijke’ 

gevallen (gemeentes, provincies, ministeries) zijn 

geregistreerd. Er dienen zich steeds lastiger 

gevallen aan zoals Samenwerkingsverbanden  en 

private rechtspersonen; 

 

Logius krijgt steeds complexere aanvragen voor OIN uitgifte en moet deze in de 

regel laten toetsen door juristen. Hierdoor krijgt het huidige Logius OIN register 

steeds meer trekken van een basisregister. Voor deze taak is de OIN registratie 

niet bedoeld  en is  Logius niet op ingericht. 
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Een ander nog onderbelicht knelpunt is dat eHerkenning werkt met OIN nummers 

op basis van het KvK-nummer. Deze nummers worden uitgegeven door de EH 

middelenuitgevers en zijn nu niet geregistreerd in het huidige OIN register. 

Inhoudelijk wijken deze nummers af van de geregistreerde nummers in het OIN 

register, die op het RSIN zijn gebaseerd. Daardoor is de identiteit van deze 

organisaties niet eenvoudig te controleren. 

Hoofdlijnen van het nieuwe OIN-stelsel 
1. Het OIN wordt het Organisatie Identificatie Nummer. Het OIN wordt niet meer 

aangevraagd bij en uitgegeven door Logius maar wordt samengesteld op 

basis van een inschrijving in het Handelsregister.  

 Alle rechtspersonen, zowel publiek als privaat, zijn dus in het nieuwe 

stelsel OIN-houder. 

 

2. Het OIN kan publiekelijk worden geraadpleegd via een nieuw te ontwikkelen 

Centrale OIN raadpleegvoorziening (COR) te beheren door Logius. De COR 

raadpleegt de aangesloten registers (zoals het Handelsregister en het BRIN) 

en stelt het OIN samen op basis van de OIN-systematiek 

 De COR is dus een virtueel register 

 Zowel RSIN als KvK nummers uit HR worden gebruikt voor het OIN. 

 

3. Organisaties die niet in een aangesloten register voorkomen kunnen een OIN 

subnummer krijgen via een OIN houder of een CSP 

 OIN houder kan zelf een OIN subnummer aanmaken voor organisaties of 

organisatieonderdelen (waaronder voorzieningen)  die niet in een 

aangesloten register voorkomen.  

 CSP’s kunnen een OIN aanmaken voor een buitenlandse organisatie of 

organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (zoals onderdelen van de Staat) 

 De subnummers worden beheerd in het OIN subnummerregister, te 

beheren door Logius  

 Om een subnummer te publiceren in het OIN subnummerregister moet 

een CSP een certificaat uitgeven en het nummer goedkeuren.  

 

4. OIN Spelregels zijn vastgelegd 

 De spelregels voor het verkrijgen van een OIN, voor de aan te sluiten 

registers, de eisen aan organisaties die een OIN-subnummer maken en de 

eisen aan de organisaties die een OIN-subnummer krijgen zijn vastgelegd 

in het document OIN stelsel 

 

5. De OIN-nummersystematiek wijzigt niet. Reeds uitgegeven OIN–

(sub)nummers blijven geldig in het nieuwe OIN-stelsel.  

Proces en besluitvorming 
Voor inventarisatie van knelpunten en toetsen van de oplosrichting zijn in de 

tweede helft van 2015 en in de eerste helft van 2016 interviews gehouden en 

workshops georganiseerd met betrokkenen zowel binnen als buiten Logius. 
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Op dit moment zijn opgeleverd 

OIN Analyse Gebruik van OIN, knelpunten en oplossingen 

OIN stelsel Beschrijft de OIN spelregels  

OIN migratieplan  Beschrijft op hoofdlijnen hoe het huidige OIN-register wordt 

gemigreerd naar de situatie waarin partijen zelf een OIN-

nummer kunnen opvragen via de (COR) en zelf OIN-

subnummers kunnen uitgeven via het OIN-

subnummerregister en beheervoorziening 

Ontwerpschets Een schets van de Centrale OIN raadpleegvoorziening 

 

Na instemming door Regieraad Gegevens op 23 juni zullen in ieder geval 

nog volgen 

Business Case  voor de ontwikkeling van de COR 

Plan van Aanpak een gedetailleerde planning voor de ontwikkeling van de COR 

en de migratie naar het nieuwe stelsel  

Uitgewerkte 

afspraken  

Afspraken en overeenkomsten met KvK (Handelsregister), 

DUO (BRIN), CSP’s, PKIoverheid (aanpassen PvE)  

 

 Proces ter besluitvorming  

10 dec 

2015 

Afnemersraad Stelseldienst Ingestemd met de OIN analyse en 

vervolgplan 

14 jan 

2016 

Regieraad Gegevens  Ingestemd met de OIN analyse en 

vervolgplan 

19 mei 

2016 

Afnemersraad 

Stelseldiensten 

Ingestemd met OIN stelsel, 

Migratieplan, Ontwerpschets 

23 juni 

2016 

Regieraad Gegevens Instemmen met OIN stelsel, 

Migratieplan, Ontwerpschets 

+ aankondiging opstellen Business 

Case, PvA en nadere afspraken 

29 sep 

2016 

Afnemersraad 

Stelseldiensten 

Instemmen met Business Case,  PvA 

en nadere afspraken 

27 okt 

2016 

Regieraad Gegevens GO voor nieuwe OIN stelsel 

 

Hoe gaan we verder? 
Het Logius OIN  projectteam team zal na instemming van de Regieraad met de 

voorgestelde lijn gaan werken aan de Business Case, het detail PvA en zal met de 

key spelers KvK, CSP’s, PKI Overheid en DUO afspraken nader uitwerken, dit alles 

in nauw overleg met opdrachtgever BZK/DIO. Deze stukken zullen steeds met de 

direct betrokkenen ter review worden gedeeld.  Het TO wordt geïnformeerd over 

de voortgang. 

  

  

  


