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1 Algemeen 

1.1 Doelstelling document 

Het doel van dit document is het definiëren van het basisniveau van de door de  

Justitiële Informatiedienst (hierna: Justid) geleverde diensten. Uitgangspunt hierbij 

is dat Justid invulling geeft aan de continuïteit van de diensten en aan de behoeften 

van de afnemers.   

  

Ten opzichte van het basisniveau dienstverlening (BND) worden specifieke 

(aanvullende) afspraken tussen Justid en opdrachtgevers vastgelegd in gezamenlijk 

op te stellen dienstenniveau overeenkomsten (DNO’s). 

1.2 Justid 

Het toegankelijk maken van een integer en integraal persoonsbeeld is de primaire 

taak van Justid. Justid ondersteunt de partners in de justitiële ketens daarbij op 

meerdere manieren:   

 Het opbouwen en ontsluiten van de persoonsinformatie gedurende het traject 

door de keten;  

 Het ontsluiten van informatie over zaken, dossiers en feiten ten behoeve van 

het primaire proces van de ketenpartners;  

 Het tot stand brengen van elektronische informatie-uitwisselingen tussen 

ketenpartners;  

 Het archiveren en beschikbaar stellen van digitale documenten en dossiers van 

ketenpartners.  

  

Justid beheert en onderhoudt daarvoor belangrijke ketenvoorzieningen. Door de 

dienstverlening van Justid kunnen professionals in verschillende organisaties 

beschikken over correcte en volledige informatie, zodat zij de juiste beslissingen 

kunnen nemen in hun werk. Hiermee dragen deze voorzieningen bij aan zowel het 

functioneren van het primaire proces van een ketenpartner als aan het functioneren 

van de justitiële ketens. Dit maakt de rechtspleging effectiever en efficiënter wat 

uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. 

1.3 Gerelateerde documenten 

Voor het formaliseren van afspraken rondom de levering van diensten werkt Justid 

met twee soorten overeenkomsten: het BND en één of meerdere DNO(’s).  

  

Het BND beschrijft de standaard dienstverlening die van toepassing is op alle door 

Justid geleverde diensten. In DNO’s worden aanvullende afspraken vastgelegd over 

de levering van een specifieke dienst over:  

 voorwaarden en uitgangspunten;  

 afspraken en procedures omtrent de levering;   

 afspraken en procedures omtrent de omvang van het gebruik en de financiële 

afwikkeling.  

1.4 Rangorde 

In geval van tegenstrijdigheden tussen dit BND en de DNO is de DNO leidend. 

Indien er geen DNO is opgesteld, kan de afnemer van een dienst aanspraak maken 

op de dienstenniveaus zoals vastgelegd in dit BND. 
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2 Servicevoorwaarden 

2.1 Looptijd 

Dit is de definitieve versie van het BND. Indien het basisniveau van de 

dienstverlening wijzigt, zal het document worden bijgewerkt. Justid stelt in dat geval 

de gewijzigde versie aan alle afnemers ter beschikking. 

2.2 Wijziging 

De door Justid aangebrachte wijzigingen worden minimaal één maand voor 

ingangsdatum bekend gemaakt. Als de wijzigingen impact hebben op de 

dienstverlening zullen deze eerst met de afnemers afgestemd worden. 

2.3 Overmacht 

Bij overmacht is Justid niet langer verplicht zich te houden aan dit BND, inclusief de 

beschikbaarheidsgarantie. Overmacht wordt gedefinieerd als een incidentele 

tekortkoming die niet aan Justid kan worden toegerekend, omdat deze niet te 

wijten is aan diens schuld en ook niet volgens de wet, rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor rekening van Justid moet komen.   

  

Zaken die in ieder geval leiden tot overmacht zijn: natuurrampen, terroristische 

aanslagen, oorlogsgeweld en het in gebreke blijven van toeleveranciers zoals 

energiemaatschappijen en onderhoudspartijen, ondanks de afspraken die Justid met 

deze partijen gemaakt heeft. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan 

gebrek aan personeel, stakingen en ziekte van personeel. 

2.4 Buiten scope 

Justid is niet verantwoordelijk voor uitval van diensten die niet of slechts 

gedeeltelijk door Justid beheerd worden. Buiten verantwoordelijkheid van Justid 

vallen dan ook zaken als Justitienet, Gemnet, Politienet en de eigen infrastructuur 

van de afnemer. Justid spant zich wel volledig in om verstoringen als gevolg 

daarvan te (doen) verhelpen. 

2.5 Calamiteit 

Onder een calamiteit van Justid wordt verstaan: een onverwachte interruptie van 

bedrijfsprocessen waardoor de continuïteit van de volledige dienstverlening in het 

geding is, dan wel een interruptie van een deel van de dienstverlening voor (naar 

verwachting) meer dan zes uur. In geval van een calamiteit zal Justid de afnemers 

direct informeren en in overleg met hen maatregelen nemen om de gevolgen 

hiervan te beperken. 

2.6 Geschillen 

Geschillen over de dienstverlening genoemd in dit document worden in eerste 

instantie besproken door de leveranciersmanager of een soortgelijke bevoegde 

functionaris van de afnemer en de relatiemanager of servicedeliverymanager van 

Justid. Indien deze niet tot overeenstemming komen, zal het geschil worden 

besproken door de hiervoor verantwoordelijke manager van de afnemer en voor de 

(betreffende) dienst verantwoordelijke manager van Justid. Indien ook zij niet tot 

overeenstemming komen, zal een gesprek plaatsvinden op directieniveau. Voor het 

escalatieschema wordt verwezen naar paragraaf 3.8. 

2.7 Beheerprocessen 

Justid werkt conform ITIL, BISL en ASL. 
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2.8 Onderaanneming 

Justid is gerechtigd gebruik te maken van derden (onderaannemers) voor het 

leveren van diensten. Zij werken onder verantwoordelijkheid van Justid. Justid kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor overmacht situaties en calamiteiten bij 

onderaannemers en toeleveranciers. 

2.9 Screening personeel 

Personeel wordt te allen tijde gescreend op basis van geldende regelgeving voor 

uitvoeringsdiensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent 

concreet dat alle nieuwe medewerkers en ingehuurde krachten een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen alvorens de werkzaamheden starten. 

Daarnaast heeft de minister van Justitie en Veiligheid in samenspraak met de 

minister van Binnenlandse Zaken vertrouwensfuncties vastgesteld. Voor deze 

functies wordt een veiligheidsonderzoek ingesteld conform de Wet 

Veiligheidsonderzoeken van 10 oktober 1996.  

  

Naast een VOG dan wel veiligheidsonderzoek, tekent al het personeel een 

geheimhoudingsverklaring vóór aanvang van de werkzaamheden. 
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3 Diensten en dienstverleningsniveaus 

3.1 Beheer 

Voor de objecten van dienstverlening levert Justid functioneel en technisch beheer 

volgens respectievelijk BISL en ITIL-beheerprocessen. Over de levering van 

specifieke diensten en bijbehorende dienstenniveaus worden in separate DNO’s 

afspraken vastgelegd. In onderstaande tabel staat weergegeven welke beheertaken 

Justid binnen en buiten het servicevenster uitvoert.   

Dienstverlening  Beheertaken  Norm  

24*7  24*7 monitoring op de 

werking van afzonderlijke  

IT-componenten  

  

Binnen servicevenster volledig technisch 

beheer  

  

Buiten servicevenster de piketdienst 

technisch beheer: analyse- en 

herstelacties bij prio-1 incidenten  

(ernstig productie verstorend, geen 

software aanpassingen)  

Binnen servicevenster  Technisch en functioneel 

beheer  

Op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.30 

uur   

Buiten servicevenster  Piketdienst technisch 

beheer*    

  

Op werkdagen tussen 17.30 uur en 07.30 

uur, in weekeinden en op feestdagen  

* Tijdens piketdienst vinden herstelacties plaats bij prioriteit 1 incidenten (ernstig 

productie verstorend). Door de beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerd 

personeel buiten kantooruren is er geen garantie dat alle incidenten kunnen worden 

opgelost. Als er na 4 uur herstelacties nog geen zicht is op herstel, neemt de 

directie van Justid een beslissing of de werkzaamheden worden gestaakt. De 

communicatie verloopt zoals in paragraaf 3.5.2 beschreven. De werkzaamheden om 

het incident op te lossen worden op de eerstvolgende werkdag hervat. 

3.2 Bereikbaarheid 

Klant Contact en Service is het centrale loket voor serviceverzoeken en 

storingsmeldingen. (Start doorlooptijd: registratie tijd door Justid). 

Onderwerp Toelichting   Norm  

Servicevenster  Tijd gedurende werkdagen dat Klant Contact 

en Service bereikbaar is  

Tussen 07.30 en 17.30 uur  

   

Bereikbaarheid  Wijze van aanmelding  Toelichting  

Binnen servicevenster  Per telefoon en mail  Via Klant Contact en Service:  

T (088) 998 90 00  

M info@justid.nl  

Buiten servicevenster  Niet van toepassing  Alleen voor prio-1 incidenten of in die 

situaties dat hierover in een separate 

DNO afspraken gemaakt zijn, is 

Justid buiten servicevenster telefonisch 

bereikbaar   

mailto:info@justid.nl
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3.3 Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid is de tijd gedurende dat de dienstverlening, voor zover deze onder 

verantwoordelijkheid van Justid valt, voor eindgebruikers/ systemen beschikbaar is. 

Bij het bepalen van de beschikbaarheid van systemen valt gepland onderhoud 

daarbuiten. Ook de uitval van een tussenliggende component die niet onder 

verantwoordelijkheid van Justid valt, zoals Justitienet, waardoor de systemen voor 

gebruikers niet beschikbaar zijn, valt hierbuiten. 

Onderwerp  Toelichting  Norm1  

Beschikbaarheid binnen 

servicevenster  

De mate waarin de eindgebruikers (of 

systemen) de dienst functioneel 

kunnen gebruiken  

Minimaal 99%   

Beschikbaarheid buiten 

servicevenster  

Buiten het servicevenster kunnen de 

diensten in principe ook gebruikt 

worden, de beschikbaarheid wordt 

echter niet gegarandeerd  

Niet van toepassing   

3.4 Correctief onderhoud 

Bij correctief onderhoud (geplande onbeschikbaarheid) wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met het gebruik van de dienst door afnemers. Correctief 

onderhoud kan niet altijd buiten openingstijden uitgevoerd worden. Bij een 

dreigende verstoring moet er soms direct ingegrepen worden. Correctief onderhoud 

wordt bij voorkeur drie weken van tevoren en uiterlijk drie dagen van tevoren 

gemeld aan de helpdesk(s) van de afnemer(s).  

  

Justid informeert de afnemer(s) vooraf (minimaal één week van tevoren) over 

werkzaamheden of omstandigheden die tot verstoring van de dienstverlening 

binnen het servicevenster (kunnen) leiden. Als afnemers hier zwaarwegende 

bezwaren tegen hebben, nemen deze zo spoedig mogelijk contact op met Klant 

Contact en Service, waarna een oplossing gezocht wordt.  

Onderwerp Toelichting Norm2 

Correctief onderhoud  

  

Het benodigde onderhoud om de 

beschikbaarheid te kunnen 

garanderen  

  

Minimaal 90% van het 

correctief onderhoud 

vindt plaats buiten het  

servicevenster  

3.5 Incidentmanagement 

Incidentmanagement is het proces dat zich richt op het zo snel mogelijk herstellen 

van de dienstverlening, zodat de gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden van 

de opgetreden verstoringen. 
  

                                                
1 De genoemde percentages zijn op kwartaalbasis.  

2 De genoemde percentages zijn op kwartaalbasis. 
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Onderwerp  Toelichting  Norm3  

Storingsmelding  De afhandeling van 

aangemelde verstoringen 

tijdens het servicevenster   

  

Toewijzing prioriteit vindt 

plaats op basis van de 

prioriteitenmatrix in § 3.5.1  

Prio-1   

Hersteltijd = 90% 

binnen maximaal 6 uur   

Reactietijd = direct 3 

Prio-2   

Hersteltijd = 90% 

binnen maximaal 1 

werkdag   

Reactietijd = maximaal 1 

uur  

Prio-3   

Hersteltijd = 90% 

binnen maximaal 2 

werkdagen  Reactietijd = 

maximaal 4 uur  

Prio-4   

Hersteltijd = 90% 

binnen maximaal 5 

werkdagen Reactietijd = 

maximaal 4 uur  

Prio-5   

Hersteltijd = 90% 

binnen maximaal 20 

werkdagen of binnen 

specifiek afgesproken 

termijn 

Reactietijd = maximaal 4 

uur  

Afhandeling buiten 

servicevenster   

Alleen bij Prio-1, op 

basis van piketdienst  

Serviceverzoeken  Vraag  Gebruiker vraagt om 

informatie over de dienst  

95% binnen maximaal 5 

werkdagen of binnen 

specifiek afgesproken 

termijn  

Autorisatieverzoek  Het verzoek van een 

geautoriseerd persoon om 

een gebruiker toegang te 

verlenen tot een dienst of 

applicatie  

95% binnen maximaal 5 

werkdagen  

 Reset 

password  

De gebruiker is zijn password vergeten en 

vraagt via Klant Contact en Service om het 

wachtwoord te wijzigen  

95% binnen maximaal 

10 minuten  

                                                
3 Het gestelde percentage gaat uit van een norm over de periode van een kwartaal waarbinnen 

het totale aantal meldingen behandeld dient te zijn. 



ONGERUBRICEERD| VASTGESTELD IN DT JUSTID (05-09-2017) | Basisniveau dienstverlening Justitiële 

Informatiedienst | 8 september 2017 (PDC versie) 

   Pagina 9 van 14 

 

3.5.1 Prioriteitenmatrix 

Tijdens het aannemen van een storingsmelding door Klant Contact en Service wordt 

met de aanmelder een inschatting van de ernst (impact en urgentie) van het 

incident gemaakt. Op basis daarvan wordt de prioriteit vastgesteld, geregistreerd en 

afgehandeld. 

 

  Impact    

  1  2  3  4  

 

1  2  3  3  

 

2  3  4  4  

 

3  4  4  5  

Toelichting prioriteitenmatrix  

Impact: De uitwerking die een verstoring op de overige delen van de IT-

infrastructuur kan hebben en de gevolgen daarvan voor het dienstenniveau. Hierbij 

moet rekening gehouden worden met de kans op gerelateerde storingen.  

Onderstaande classificatie wordt gehanteerd:  
1 De storing heeft gevolgen voor meer dan 50 medewerkers of de 

dienstverlening is voor één of meerdere afnemers niet beschikbaar of er 

dreigt imagoschade voor Justid en/of de afnemers.  

2 De storing heeft gevolgen voor > 15 en < 50 medewerkers of de 

dienstverlening is voor één afnemer voor een groot deel niet beschikbaar.  

3 De storing heeft gevolgen voor > 1 en < 15 medewerkers.  

4 De storing heeft gevolgen voor 1 medewerker.  

  

Urgentie: De urgentie wordt bepaald door de mate waarin het wegnemen van de 

verstoring uitstel kan verdragen. Onderstaande classificatie wordt gehanteerd:  
1 De oplossing van een storing kan geen uitstel verdragen: a) het primaire proces 

werkt niet, b) de gehele dienst is niet beschikbaar en c) er kan niet gewerkt 

worden.  

2 De oplossing van een storing kan enig uitstel verdragen: a) een deelproces werkt 

niet, (een gedeelte van) b) de dienst is niet beschikbaar of c) er kan beperkt 

gewerkt worden.  

3 De oplossing van de storing kan uitstel verdragen: het betreft een storing aan 

een dienst, maar doorwerken is mogelijk. 

Prioriteit: het relatieve belang van een storing ten opzichte van een andere. 

 3.5.2 Communicatiematrix bij incidenten 

Bij verstoringen informeert Justid waar nodig de afnemers. In geval van prioriteit 1 

incidenten en calamiteiten wordt er achtereenvolgens gecommuniceerd tussen de 

volgende contactpersonen (de genoemde tijden zijn de uiterlijke tijden waarbinnen 

gecommuniceerd wordt). 
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Wanneer  Contactpersoon afnemer  Contactpersoon Justid  

Direct  Helpdesk Klant Contact en Service 

4 uren  Bevoegd functionaris  Relatiemanager/ functioneel beheerder   

8 uren  Bevoegd functionaris  Manager verantwoordelijke afdeling  

24 uren  Directie  Directie  

3.6 Change- en releasemanagement 

Change- en releasemanagement is het proces rondom het gecontroleerd afhandelen 

van verzoeken tot wijziging van functionele of technische werking van een dienst. 

Onderwerp  Toelichting  Norm4  

Afhandelen 

wijzigingsverzoeken  

De afhandeling van 

geaccordeerde wijzigingen  

Minimaal 70% van de wijzigingen 

wordt gerealiseerd conform 

afspraak 

Implementeren 

releases  

Afhandelen van een 

verzameling van wijzigingen  

over één specifieke dienst   

Minimaal 80% van de releases 

wordt gerealiseerd op de 

overeengekomen 

implementatiedatum 

3.7 Continuity management 

Continuity management is het proces dat zorgt voor afdoende technische 

voorzieningen om de continuïteit van de dienstverlening te borgen. De generieke 

technische infrastructuur van Justid is redundant uitgevoerd om continuïteit te 

waarborgen. Daarnaast gelden onderstaande normen. 

Onderwerp  Toelichting  Norm  

Back-up  Het veiligstellen van software en 

data (fullback-up) op de 

productieomgeving   

Maximaal 1 werkdag verlies 

van gegevens  

Bewaartermijn  Periode dat de veiliggestelde 

gegevens worden bewaard   

Dagtapes: 1 maand  

Maandtapes: 1 jaar  

Restore bestanden  Aangevraagd en geaccordeerd 

verzoek om restore   

90% van de restores is 

afgerond binnen maximaal 2 

werkdagen na ontvangst 

verzoek afnemer  

Uitwijk  De mogelijkheid om, na een 

calamiteit, de dienstverlening te 

hervatten op een andere wijze 

of andere locatie  

Het datacentrum van Justid is 

dubbel uitgevoerd. Uitwijk vindt 

plaats conform calamiteitenplan 

 
  

                                                
4 De vermelde percentages zijn van toepassing op het moment dat partijen een afspraak respectievelijk een 

datum overeengekomen zijn.  
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3.8 Escalatieschema 

Wanneer één van de partijen constateert dat de overeengekomen dienstverlening 

niet binnen de gestelde afspraken kan worden uitgevoerd, kan geëscaleerd worden. 

Onderstaand een grafische weergave van het communicatietraject tijdens escalatie 

met daarbij de volgorde (nummers). 

 

Afnemer    Justid  

Directie  

  

  

7   

Directie  

  

6  

  

  

    

6  

MT-lid / Afdelingshoofd  

  

  

  5  

Manager verantwoordelijke 

afdeling  

  

4   

       

4  

Leveranciersmanager    
3  

Servicedeliverymanager / 

Relatiemanager  

  

2  

  

  
     

2  

Helpdesk / Lokaal beheerder    

  1  

Klant Contact en Service / 

Functioneel beheerder  

 

1 Overleg tussen helpdesk/ lokaal beheerder van de afnemer en Klant Contact en 

Service/ functioneel beheerder van Justid. Wanneer partijen het niet eens 

kunnen worden kan volgens weergegeven schema geëscaleerd worden.  

2 Escalatie naar een (hiërarchisch) hoger niveau.  

3 Hier vindt overleg plaats tussen de relatiemanager of servicedeliverymanager 

van Justid en de leveranciersmanager van de afnemer. Indien hier geen 

overeenkomst wordt bereikt kan geëscaleerd worden.  

4 Escalatie naar een (hiërarchisch) hoger gelegen partij.  

5 Op dit niveau vindt overleg plaats tussen enerzijds het hoofd van de afdeling die 

verantwoordelijk is voor de dienst van Justid en anderzijds een MT-lid of 

afdelingshoofd van de afnemer.  

6 Escalatie naar een (hiërarchisch) hoger niveau. 

7 Overleg tussen de directeur van de afnemer en de directeur van Justid. 
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4 Beveiliging 

Beveiliging, met name informatiebeveiliging, is een belangrijke randvoorwaarde 

voor een goede en vooral betrouwbare dienstverlening van Justid. Verstoringen als 

gevolg van gebruikersfouten, onachtzaamheid, onvoorzichtigheid, moedwillige 

aanvallen en dergelijke moeten (voor zover mogelijk) voorkomen worden.  

  

Aan de basis van de inrichting, bestendiging en verbetering van beveiliging liggen 

primair de volgende kader stellende documenten:  

• Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (VIR);  

• Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - bijzondere informatie 2013 (VIRbi);  

• Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst, Tactisch Normenkader (BIR-TNK) 

(versie 1.0 definitief);  

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn 

gegevensbescherming opsporing en vervolging).  

  

Op basis van risicoanalyses wordt bepaald of en welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn bovenop de hierboven gestelde kaders. Deze risicoanalyses worden 

ten minste eens per drie jaar uitgevoerd. 
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5 Verantwoordelijkheden 

Zowel afnemer als Justid zijn verantwoordelijk voor het niveau van dienstverlening, 

de één in de rol als afnemer en de ander in de rol van leverancier. De 

verantwoordelijkheden zijn hieronder beschreven. 

5.1 Verantwoordelijkheden Justid 

• Het leveren van de diensten conform het basisniveau dienstverlening.  

• Het uitvoeren van de noodzakelijke patches en updates indien dit vanuit beheer 

en/of beveiliging noodzakelijk blijkt om de bestaande functionaliteit van de 

diensten in stand te houden.  

• Het uitvoeren van technisch- en functioneel beheer en exploitatie.  

• Het contractueel vastleggen van afspraken met externe leveranciers.  

• Het opstellen en bewaken van de aansluitvoorwaarden voor ketenpartners. 

5.2 Verantwoordelijkheden afnemer 

• Het melden van wijzigingen in de koppeling van eigen systemen met de 

afgenomen diensten.   

• Het melden van (beveiligings-)technische en functionele onvolkomenheden in de 

werking van de diensten en de gegevensuitwisseling.  

• Het bewaken van de kwaliteit van de (door de afnemer zelf) vast te leggen 

gegevens over tijdigheid, juistheid en volledigheid en het gebruik van deze 

gegevens.   

• Het voldoen aan de aansluitvoorwaarden. 
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6 Communicatie 

6.1 Rapportage 

Justid rapporteert aan de afnemers het volgende:  
  

Element van 

dienstverlening  

Rapportage  Frequentie  

Beschikbaarheid  Overzicht geplande en niet geplande uitval 

vergeleken met de BND- norm 

Per kalenderkwartaal   

Incidentmanagement  Overzicht van (afgehandelde) incidenten 

vergeleken met de BND- norm  

Per kalenderkwartaal  

Change- en 

releasemanagement  

Overzicht van (afgehandelde) wijzigingen 

en (afgehandelde) releases vergeleken met 

de BND- norm   

Per kalenderkwartaal  

Continuity 

management  

Overzicht van de geleverde dienstverlening 

vergeleken met de BND- norm   

Per kalenderkwartaal  

6.2 Serviceoverleg 

Minimaal eens per jaar organiseert Justid een overleg met de afnemer. Het overleg 

is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.   

  

Tijdens het overleg worden onder meer de verschillen besproken tussen het 

geleverde en het overeengekomen niveau van dienstverlening gedurende de 

afgelopen periode. 


