
Handreiking afspraken tussen beheerder Landelijk Register en beheerder INSPIRE diensten 

 

 

1. Partijen die afspraken maken 

- <naam organisatie > 

- <naam organisatie> 

 

<naam organisatie> vervult de volgende rol:  

- Beheerder Landelijk Register 

<naam organisatie> vervult de volgende rol:  

- Beheerder INSPIRE diensten (centrale voorziening) 

 

Opmerking: Onder Landelijk Register wordt verstaan een Landelijk Register of Landelijke 

Voorziening, niet zijnde een Landelijk Register/Landelijke Voorziening voortgekomen uit een 

wettelijke verplichting.  

 

2. Principes 

- Onder punt 1 genoemde partijen maken onderdeel uit van de INSPIRE keten die loopt van 

INSPIRE bronhouder tot EU portaal (zie bijlage A). 

- Content blijft onveranderd in de gehele keten als weergegeven in bijlage A. De data kan wel 

verrijkt of getransformeerd worden maar de inhoud van de brondata blijft van zichzelf 

onveranderd. De bronhouder van de data is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

aangeleverde data. 

- Als in een Landelijk Register gegevens worden toegevoegd aan een dataset van een 

bronhouder (verrijking) dan ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de toegevoegde 

gegevens bij de bronhouder van de toegevoegde gegevens.  

- Daar waar er aanpassingen plaatsvinden (generalisatie, transformatie, selectie) op de content 

van de brondata in het Landelijk Register of op het extract uit het Landelijk Register (zie 

bijlage A) gebeurt dit in overleg met de bronhouder. De afspraken hierover zijn in dat geval 

vastgelegd in dit document. Bronhouder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data. 

- De data wordt door partijen als genoemd in punt 1 uitsluitend gebruikt als bron van het 

Landelijk Register en de INSPIRE voorziening zoals omschreven in dit document. 

- Alle partijen hanteren één contactpersoon met een vaste vervanger. 

- Het doel van dit document is om de verschillende rollen en de daaraan gekoppelde 

verantwoordelijkheden duidelijk te benoemen: wie doet wat binnen de keten van INSPIRE 

dataprovider naar INSPIRE diensten. Het document is niet-juridisch van aard. De 

(eind)verantwoordelijkheid voor een juiste implementatie van de INSPIRE verplichting en 

daarmee ook van de aansprakelijkheid bij niet voldoen, ligt bij de individuele bronhouder 

(dataprovider) of bij een Landelijke Voorziening met wettelijke basis.  

- Het Landelijk Register en de beheerder INSPIRE diensten zullen medewerking verlenen aan 

kwaliteitscontroles of audits door de bronhouder. 

- Uitgangspunt is dat bij geschillen tussen onder punt 1 genoemde partijen de bestaande paden 

worden bewandeld als het gaat om geschillen tussen overheden.  



 

3. Contactpersonen 

 

Beheerder Landelijk Register 

rol naam Email telefoon 

… (primair contact) … … … 

… (vervanger) … … … 

 

Beheerder INSPIRE diensten 

rol naam Email telefoon 

…(primair contact) … … … 

… (vervanger) … … … 

 

4. Omschrijving van de dienst 

Onder punt 1 genoemde organisaties zijn verantwoordelijk voor het leveren van de volgende 

onderdelen: 

Beheerder Landelijk Register 

- Datacontent (uitgewerkt in bijlage B1) 

- Metadata data (uitgewerkt in bijlage B2) 

- Beheer Register (uitgewerkt in bijlage B3) 

Beheerder INSPIRE diensten 

- Metadata data (uitgewerkt in bijlage C1) 

- Viewservice (uitgewerkt in bijlage C2) 

- Downloadservice (uitgewerkt in bijlage C3) 

- Metadata service (uitgewerkt in bijlage C4) 

- Monitoring en rapportage (uitgewerkt in bijlage C5) 

- Levering EU instellingen (uitgewerkt in bijlage C6) 

- Beheer INSPIRE Register (uitgewerkt in bijlage C7) 

 

5. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van <periode>, startend op <datum> en kan daarna 

telkens met een jaar verlengd worden. 

 

6. Berekening van tarieven en kosten 

Voor het leveren van de INSPIRE diensten zoals beschreven onder punt 4 worden de volgende 

kosten in rekening gebracht aan de INSPIRE bronhouder: <bedrag/n.v.t.> 

 

 



 

 

7. Wijze van betaling 

 

 

8. Controle, rapportage en acceptatie geleverde diensten 

Kenmerken rapportage door beheerder INSPIRE diensten: 

- Een rapportage aan beheerder Register waarin wordt aangetoond dat de diensten conform de 

beschrijving in bijlage C zijn geleverd. Deze rapportage wordt ook geleverd aan de 

bronhouders van de data (door beheerder Register dan wel rechtstreeks door beheerder 

INSPIRE diensten). 

- Rapportage wordt geleverd 2x per jaar in januari en in juli. 

- Acceptatie geschiedt door de beheerder Register binnen 5 werkdagen. 

 

9. Escalatie bij niet nakomen van afspraken 

Bij het niet nakomen van afspraken wordt een hoger managementniveau geïnformeerd door een 

ondergeschikt niveau.  

 

Beheerder Landelijk Register 

niveau rol naam Email telefoon 

1 Directeur … … … 

2 … … … … 

3 … … … … 

4 … … … … 

 

Beheerder INSPIRE diensten 

niveau rol naam Email telefoon 

1 Directeur … … … 

2 … … … … 

3 … … … … 

4 … … … … 

 

10. Hoe om te gaan met eventuele wijzigingen in de dienst 

Contactpersonen stellen elkaar in kennis van gewenste wijziging waarna de impact van de wijziging in 

kaart wordt gebracht. Dit leidt in principe tot een nieuw afsprakenkader.  

 



 

 

11. Update kalender 

- Afspraken over de updatefrequentie van de brondata en de metadata worden gemaakt op 

dataset niveau. Deze afspraken zijn vastgelegd in bijlage B.  

- Beheerder INSPIRE diensten actualiseert de services (conform de omschrijving in bijlage C) 

binnen <termijn> na aanlevering van de dataset door beheerder Landelijk Register. 

 

12. Calamiteiten 

Bij calamiteiten bij beheerder INSPIRE diensten wordt de <rol > van beheerder Register geïnformeerd. 

Tevens worden de bronhouders van de data geïnformeerd (door beheerder Register dan wel 

rechtstreeks door beheerder INSPIRE diensten).



Bijlage A – INSPIRE ketenbeschrijving van bronbestand naar EU-portaal 



 

Bijlage B1 

Beschrijving datacontent van beheerder Landelijk Register te leveren aan beheerder INSPIRE 

diensten 

Brondata  

Naam dataset  

Omschrijving dataset  

Omvang dataset   

Aanlever formaat  

Aanlever frequentie  

Aanlever datum  

Aanlever medium Bv dropbox, DVD 

Cartografische definitie (SLD) 

 

Beheerder Register levert een werkende SLD aan 

Bron-coördinaatstelsel  

<verder aan te vullen naar 

behoefte> 

 

 

Bijlage B2 

Beschrijving metadata van dataset van beheerder Landelijk Register te leveren aan beheerder 

INSPIRE diensten 

Metadata brondata   

Naam metadataset  

Aanlever formaat  

Aanlever frequentie Metadata wordt meegeleverd met de data 

Metadata in het NGR Beheerder Register is verantwoordelijk voor publicatie van 

de metadata van de data in het NGR en voor het 

aanleveren van de metadata-URL aan beheerder INSPIRE 

diensten.  

<verder aan te vullen naar 

behoefte> 

 



 

Bijlage C1 – Beschrijving viewservice 

- INSPIRE vereisten, inclusief QoS (nader uit te werken) 

- Vereisten van beheerder Register en bronhouder INSPIRE data (nader uit te werken) 

Bijlage C2 – Beschrijving downloadservice 

- INSPIRE vereisten, inclusief QoS (nader uit te werken) 

- Vereisten van beheerder Register en bronhouder INSPIRE data (nader uit te werken) 

Bijlage C3 – Beschrijving metadata service 

- INSPIRE vereisten (nader uit te werken) 

- Beheerder INSPIRE diensten neemt de door beheerder Landelijk Register aangeleverde 

metadata-URL op in de service metadata. 

Bijlage C4 – Beschrijving monitoring en rapportage 

- INSPIRE vereisten (nader uit te werken) 

Bijlage C5 – Beschrijving levering EU instellingen 

- INSPIRE vereisten (nader uit te werken) 

Bijlage C6 – Beschrijving beheer INSPIRE Register 

 


