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Beheer

Verwachte kosten voor 
beheer en onderhoud:

In aansluiting op eerdere trajecten binnen de Kamer van Koophandel, richt 
programma Kern Gezond zich op het optimaliseren van het Handelsregister 
en het opruimen van ontstane legacy. Door kwaliteitslagen te maken zal de 
Kamer van Koophandel een steeds meer datagedreven organisatie worden 
met een efficiënte en hoogstaande bedrijfsvoering en dito informatie-
voorziening. Dit moet leiden tot producten en services die snel, kanaal-
onafhankelijk en flexibel kunnen worden ontwikkeld en aangeboden.  
De huidige ICT-infrastructuur en -architectuur zal worden hervormd.  
NB: In de financiële business case worden de kosten voor het behalen van 
de programmadoelen gekwantificeerd en worden de kwalitatieve baten 
vertaald naar kwantitatief te meten financiële baten.

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. De projecten, 
onder het Kern Gezond programma, voeren impactanalyses uit en hieruit 
zal in de loop van de tijd de geschatte levensduur duidelijk worden. In de 
business case van de projecten (onderdeel projectplan) zal de economische 
levensduur van het projectresultaat gecalculeerd zijn.

Toelichting gehanteerde 
systematiek bij bepaling 
levensduur:

Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze 
van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig 
onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, 
een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. 
Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis 
van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma 
uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na 
oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Toelichting algemene 
systematiek van 
kostentoerekening  
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste 
rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze 
zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. 
Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze 
van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig 
onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit 
salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en 
werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK 
vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de 
programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden 
na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-2016

Kern Gezond
Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes 
Beleidsterrein: Efficiënte overheid 
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Kamer van Koophandel (KvK)

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening  
rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch)  
te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.
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Baten

Kwalitatief Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

KG17 Uitbreiden IT beheer- en voortbrengingsprocessen (NPO, VOO, DOO) € 0,00 € 0,00

KG16 Inrichten generieke services € 0,03 € 0,08

KG15 Inrichten transitiemanagement € 0,00 € 0,00

KG14 Uitfaseren NMP/VRIS € 0,11 € 0,20

KG13 Uitfaseren AS/400 € 0,60 € 0,59

KG12 Informatieproducten onder architectuur brengen € 0,37 € 0,72

KG11 Inrichten bedrijfsgegevensmodel € 0,37 € 1,07

KG10 Transitie Lotus Notes € 0,04 € 0,08

KG09 Uitbreiden ECM/uitfaseren Imaging € 0,05 € 0,09

KG08 Inrichten Zoeken en Bevragen HR-domein € 0,00 € 0,00

KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling € 1,57 € 1,79

KG06 Uitbreiden HR-domein € 0,63 € 1,23

KG05 Inrichten datakwaliteit, -governance en -management € 0,00 € 0,00

KG04 Herstructureren PDC € 0,07 € 0,17

KG03 Inrichten data-awareness & ownership € 0,01 € 0,02

KG02 Inrichten archief database € 0,00 € 0,00

KG01 Renoveren van de database € 0,44 € 0,85
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Kosten onderverdeeld naar

In € mln.
Initieel geschatte

meerjarige projectkosten
Actueel geschatte

meerjarige projectkosten
Daadwerkelijk gerealiseerde

meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen € 0,00 € 0,08 € 0,00

hardware € 0,00 € 0,00 € 0,00

standaardsoftware € 0,00 € 0,00 € 0,00

dataverbindingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

ingehuurd extern personeel € 0,00 € 36,17 € 11,95

intern personeel € 0,00 € 0,00 € 2,84

uitbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,17

inbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,00

Extra projectkosten € 34,70 € 1,29 € 0,51

TOTALEN € 34,70 € 37,54 € 15,47

Ontwikkeling

Maatwerk Functiepunten Toelichting

Nee 0 Kern Gezond zal vooral bestaande applicaties/architectuur aanpassen en maakt geen gebruik van functie punten analyse

Doorlooptijd

Startdatum
Initieel geschatte 
einddatum

Actueel geschatte 
einddatum Toelichting wijziging doorlooptijd

31-12-16 31-12-19 31-12-20 -

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
Totaal actueel geschatte 
projectkosten

Actueel geschatte 
einddatum Toelichting herijking kosten

27-02-18 € 37,54 31-12-20 Vanaf 1 januari 2018 is binnen de IT organisatie 1 intern verrekentarief van kracht. Hierdoor hebben de 
uren zoals begroot in Tranche 1 van het programma Kern Gezond een andere waarde toegekend 
gekregen. De totale begroting van Kern Gezond, waarlangs gerapporteerd zal worden, is aangepast. 
Realisatiecijfers t/m 31-12-2017.
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Al behaalde resultaten

Datum gereed Kwalitatief Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

Niet Productie Omgevingen (NPO) € 0,56 € 0,00

Projectplannen

Projectplandatum Projectplanversie Projectplan conform eisen Toelichting

24-07-18 1.0 Ja 180724 Onderbouwing financiële Business Case Kern Gezond v1.00

22-02-18 1.0 Ja 180222 Informatie notitie Baseline KG Tranche 1 PB_Vliet

19-05-17 1.0 Ja Exceptie KG Tranche 1 v1.0

12-12-16 1.0 Ja Programmaplan Kern Gezond v1.0

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum Uitvoerende partij Soort toets Omschrijving

24-07-18 Metri Businesscase Programma Kern Gezond – financiele Business Case

03-10-17 Gartner Quickscan Programma Kern Gezond (Tranche 1 )

24-08-17 CIO office EZK/LNV CIO oordeel Programma Kern Gezond (Tranche 1 – januari 2017 tot mei 2017)


