
Wat is Digikoppeling?

Digikoppeling is een set van standaarden van elektronisch berichtenverkeer tussen 

organisaties. Het regelt niet de inhoud, maar de logistiek. Deze afspraken zorgen voor 

efficiënte en betrouwbare communicatie tussen (overheids)organisaties. Met één 

Digikoppeling-implementatie in uw eigen ICT-omgeving kunt u berichten uitwisselen met alle 

overheden. Om te kunnen communiceren met andere organisaties moeten het adres en de 

identiteit van zowel verzender als ontvanger te verifiëren zijn. Daarvoor maakt Digikoppeling 

gebruik van een Organisatie-Identificatienummer (OIN) en een PKI-overheidscertificaat. 

Daarnaast biedt Logius een aantal voorzieningen die u kunnen ondersteunen bij de 

implementatie van Digikoppeling zoals de compliance voorziening, de Centrale OIN 

Raadpleegvoorziening (COR) en het CPA register.

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch 

bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit 

koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor 

berichtenuitwisseling tussen overheden. 

Voor wie is Digikoppeling? 

Digikoppeling is interessant voor alle organisaties die belast zijn met de uitvoering van een 

publieke taak en organisaties die met overheidsgegevens werken. Organisaties die met of 

binnen de overheid digitaal informatie willen uitwisselen op basis van de Digikoppeling-

standaard.

Wat zijn de voordelen van Digikoppeling?

Digikoppeling biedt de volgende voordelen:

• Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik van PKI-overheidscertificaten en het 

Organisatie-identificatienummer 

• Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken

• Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden

• Kostenbesparing door éénmalige implementatie voor meerdere toepassingen 
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Wat zijn de kosten voor het gebruik van Digikoppeling?

Logius brengt voor het gebruik van Digikoppeling  geen kosten in rekening. Houdt u wel 

rekening met kosten voor een ICT-leverancier die Digikoppeling in uw systemen 

implementeert, voor eventuele aanpassingen aan uw systemen en de kosten voor een PKI-

overheidscertificaat. 

Aan de slag met Digikoppeling?
Wilt u ook aan de slag met Digimelding voor uw organisatie, kijk voor meer informatie op 

www.logius.nl/digikoppeling of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via www.logius.nl/contact.  

Hoe implementeert mijn organisatie Digikoppeling?

Bij de implementatie van Digikoppeling kan een leverancier u ondersteunen. In samenwerking 

met VNG Realisatie heeft Logius het aanbod van negen Digikoppeling-leveranciers getoetst in 

de Marktscan Digikoppeling. De resultaten uit deze scan helpen u om een geschikte leverancier 

te vinden voor uw organisatie. U kunt ook zelf een Digikoppeling-adapter bouwen. Neemt u in 

dat geval contact met ons op. 


