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1 INLEIDING 
 

 

Uiteraard produceert T&T ieder jaar een keurige jaarrekening. Een beknopte versie daarvan wordt eveneens 

ieder jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekening geeft echter alleen beperkt inzicht 

in de financiële gezondheid van T&T, maar niet in de prestaties die het bedrijf levert, of de strategie die 

wordt gevolgd. 

 

Het document dat u nu voor u heeft, zal vanaf 2019 ieder jaar in de maand februari worden gepubliceerd op 

het extranet van T&T. Het is bedoeld voor de cliënten van T&T en probeert hen wat achtergrondinformatie te 

geven over wat ons in 2018 zoal heeft beziggehouden, en waar we voor dit jaar denken uit te komen. Mocht 

u suggesties hebben die een volgende editie van dit verslag ten goede komen dan zijn die meer dan wel-

kom. U kunt die dan e-mailen naar: h.v.hoeckel@vertrouwdverbonden.nl. 
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2 STRATEGIE 
 

 

T&T levert diensten die te maken hebben met de digitale uitwisseling van vertrouwelijke gegevens. We heb-

ben daartoe, voor eigen rekening en risico, toepassingen ontwikkeld en stellen die als “Saas-dienst” be-

schikbaar aan cliënten. De toepassingen draaien op eigen infrastructuur, worden door ons zelf beheerd, en 

worden ondersteund door T&T-ers die de toepassingen “van haver tot gort” kennen. Zo proberen we door 

praktische functionaliteit te combineren met moderne technologie, intuïtief bedieningsgemak en perfecte 

ondersteuning, langdurige relaties met onze cliënten op te bouwen. Het verdienmodel is daar ook op afge-

stemd. Eenmalige kosten zijn minimaal, en doordat de jaarlijkse kosten afhankelijk zijn van de mate van 

gebruik, ademen ze automatisch mee met groei of krimp bij de cliënt.  

 

Kortgezegd: we proberen dag in dag uit onze lijfspreuk “vertrouwd verbonden” tot leven te brengen in onze 

relatie met cliënten en medewerkers. 
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3 PORTFOLIO 
 

 

In 2018 kende T&T vier verschillende diensten: 

 

 

1.0 

 

Voor het uitwisselen van informatie met: 

 

de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) 

 

de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

 

 

2.0 

 

Voor het uitwisselen van informatie met: 

 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (HR) 

 

de Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl (BBX) 

 

 

 

 

 

Voor de digitale ondersteuning van het waardeoverdrachtproces tussen pensioenuitvoerders. 

 

 

 

 

 

Waarmee pensioenuitvoerders op eenvoudige manier kunnen aansluiten op het Pensioenregister. 
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4 ONTWIKKELINGEN IN 2018 EN VOORUITBLIK 2019 
 
 
 

4.1 Basisregistratie Personen 

 

Medio 2017 heeft Minister Plasterk het programma “Operatie BRP” beëindigd. Dit programma (waarin de 

overheid € 100 mln had geïnvesteerd), was bedoeld om de BRP (voorheen GBA geheten) te moderniseren. 

T&T had zich middels een convenant met de overheid verplicht de ontwikkeling van Operatie BRP te volgen 

zodat de cliënten van T&T er gebruik van zouden kunnen maken zodra het nieuwe systeem gereed zou zijn. 

T&T heeft daar fors in geïnvesteerd en was daarom niet blij met het besluit van Minister Plasterk. Toen eind 

2017 duidelijk werd dat het nog 5 tot 7 jaar zou duren voordat de huidige (nog op de GBA gebaseerde) sys-

temen zouden worden vervangen heeft T&T besloten met de vernieuwing van haar eigen producten niet 

langer te wachten op de overheid. Tijdens Operatie BRP was al een volledig nieuw portaal ontwikkeld onder 

de naam COMPET&T 2.0. De bedoeling was om dit “uit te rollen” op het moment dat de vernieuwde BRP 

beschikbaar kwam, waarna we de koppelingen naar de andere basisregistraties er als “plug-in” aan toe zou-

den voegen.  

 

Eind 2017 hebben we besloten om het nieuwe portaal direct in productie te nemen voor cliënten die (met de 

zogenaamde BBX plug-in) wilden aansluiten op de Berichtenbox van www.mijnOverheid.nl. De HR plug-in 

voor aansluiting op het Handelsregister is daar in 2018 bijgekomen, en de voorbereidingen voor de GEO 

plug-in (waarvan de koppeling naar de BAG een onderdeel zal vormen) zijn vergevorderd. Daar waar de BRP 

plug-in oorspronkelijk als eerste beschikbaar zou komen in het nieuwe portaal, is het nu waarschijnlijk de 

laatste in de rij. Gelijktijdig met de ingebruikname van COMPET&T 2.0 hebben we namelijk besloten om toch 

een geheel nieuwe BRP plug-in te ontwikkelen. Met dezelfde moderne technologie waarmee ook de BBX- en 

HR plug-in zijn ontwikkeld, maar wel gebaseerd op de GBA functionaliteit zoals die momenteel is (en de 

komende jaren ook zal blijven). 

Dit is opnieuw een forse inspanning omdat we maar heel beperkt gebruik kunnen maken van software die 

tijdens Operatie BRP al was ontwikkeld. Het ligt nu in de bedoeling om de eerste cliënten eind 2019 over te 

zetten van de huidige “grijze” en “paarse” toepassing naar COMPET&T 2.0. 

 

Gedurende 2018 maakte RvIG bekend dat onder de naam TMV 2.0 in februari 2019 een nieuwe terugmeld-

voorziening in gebruik zou worden genomen. Die wordt gebaseerd op de Digi standaarden van de overheid 

en zal in de toekomst ook ingezet kunnen worden voor terugmeldingen op andere basisregistraties. T&T zal 

dit onderdeel van de BRP niet meer in de bestaande toepassing inbouwen, maar direct realiseren in COM-

PET&T 2.0 als eerste deel van de nieuwe BRP plug-in. De TMV 2.0 functionaliteit is vanaf februari 2019 be-

schikbaar. Cliënten die er gebruik van willen maken kunnen zich melden en zullen dan worden aangesloten 

op COMPET&T 2.0.  

 

 

4.2 Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

 

In 2018 is de bestaande toepassing waarmee het Handelsregister kon worden bevraagd vernieuwd, en als 

plug-in beschikbaar gekomen in COMEPT&T 2.0. Daarnaast is (in samenwerking met ABP en de Kamer van 

Koophandel) een mutatie abonnementen systeem ontwikkeld dat vergelijkbaar is met dat van de BRP. Hier-

door kan een Cliënt zelf definiëren welke (groep van) bedrijven hij wil volgen. Hij ontvangt dan eenmalig alle 

relevante gegevens van deze organisaties, waarna hij automatisch wordt geïnformeerd over wijzigingen die 

voor hem relevant zijn. T&T is (samen met een Nederlandse grootbank) de enige die deze functionaliteit kan 

bieden. Vooralsnog mag deze functionaliteit alleen worden aangeboden aan organisaties uit de private sec-

tor. Het nieuwe systeem is op de valreep van 2018 operationeel geworden. Er is in 2018 daarom nog nau-

welijks gebruik van gemaakt, maar we hebben grote verwachtingen voor 2019 (en verder). 
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4.3 PR Service 

    

 

In 2018 is het Pensioenregister vernieuwd, met als gevolg dat alle pensioenuitvoerders de verwijsindex op-

nieuw moesten vullen. T&T heeft daar een aparte functie voor ontwikkeld waar veel gebruikers van de PR 

service met plezier gebruik van hebben gemaakt. Kort daarna heeft het Pensioenregister voor 2019 een 

tweetal aanpassingen aangekondigd die respectievelijk op 31 juli 2019 en 30 september 2019 operationeel 

moeten worden. T&T heeft besloten om deze gelegenheid aan te grijpen om de PR service om te bouwen 

naar “plug-in” voor COMPET&T 2.0. Voor cliënten heeft dit als groot voordeel dat bediening van de T&T toe-

passingen uniform wordt, dat gebruikers slechts eenmaal hoeven te worden geregistreerd en dat veel verge-

lijkbare functionaliteit op dezelfde wijze gaat werken (logging, bestandsuitwisseling, etc.).  

 

 

4.4 WOW 

  

WOW mocht zich in 2018 eindelijk verheugen in een soort “wederopstanding”. Omdat in de voorafgaande 

jaren pensioenuitvoerders massaal in onderdekking zijn geweest zijn er in die jaren nauwelijks waardeover-

drachten via WOW uitgewisseld. Rond de jaarwisseling (2017/2018) verbeterde die situatie met als gevolg 

dat in 2018 meer waardeoverdrachten dan ooit via WOW zijn verwerkt. Ook voor WOW staat de ombouw 

van aparte dienst naar plug-in van COMPET&T 2.0 op het programma. Dat zal echter niet eerder dan in 2020 

het geval zijn. De beschikbare capaciteit en de hierboven genoemde ontwikkelagenda staan dat niet toe. 

 

Wel zal er in 2019 aandacht zijn voor de zogenaamde “Kleine Pensioenen“. Ons parlement heeft hiervoor 

nieuwe wetgeving aangenomen die het afkopen van kleine pensioen verbiedt, maar gelijktijdig de overdracht 

ervan naar de actuele pensioenuitvoerder van de betreffende deelnemer mogelijk maakt zonder dat deze er 

zelf toestemming voor hoeft te geven. Hiervoor is een eenvoudige afhandelingswijze afgesproken waarbij 

het Pensioenregister een belangrijke rol speelt. Dit heeft enerzijds consequenties die zullen worden verwerkt 

in de nieuwe PRS plug-in, maar anderzijds hebben pensioenuitvoerders die hun kleine pensioenen willen 

overdragen een toepassing nodig waarmee ze dat kunnen doen. T&T zal hiervoor de eerste module van de 

nieuwe WOW plug-in ontwikkelen, en deze gratis beschikbaar stellen aan alle pensioenuitvoerders die er 

gebruik van willen maken. Het achterliggende motief om hier geen vergoeding voor te vragen is gelegen in 

de verwachting dat gebruikers van deze module sneller geneigd zullen zijn voor de afhandeling van de ove-

rige waardeoverdrachten ook van WOW gebruik te gaan maken.  
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5 PRESTATIES 
 

 

Verwerkte aantallen  

BRP Aantal aansluitingen 522 

BRP Aantal geplaatste afnemersindicaties 172.862.839 

BRP Aantal verzonden/ontvangen GBA berichten 78.794.153 

BRP Aantal GBA-V bevragingen 27.711.639 

  

HR Aantal aansluitingen 4 

HR Aantal mutatieabonnementen 0 

HR Aantal HR bevragingen  297 

  

BAG Aantal aansluitingen 24 

BAG Aantal bevragingen 987 

  

BBX Aantal aansluitingen 4 

BBX Aantal documenten 232.276 

  

WOW Aantal aansluitingen 8 

WOW Aantal waardeoverdrachten 76.592 

  

PRS Aantal aansluitingen 43 

PRS Aantal personen in verwijsindex 9.286.716 

PRS Aantal aangeleverde aanspraken 38.354.407 

PRS Aantal beantwoorde vragen Pensioenregister 4.813.435 

 

 

Prestaties in Financiële zin1 

Omzet eigen diensten € 4,1 mln 

Doorberekende kosten (RvIG/KvK) € 2,6 mln 

Winst € 1,1 mln 

Solvabiliteit  40% 

 

Dienstverleningsniveau  

Per maand 

Beschikbaarheid 

(%) 

Responstijd 

(ms) 

Januari 100,00 300 

Februari 100,00 471 

Maart 99,98 340 

April 100,00 350 

Mei 99,98 296 

Juni 99,97 345 

Juli 99,97 327 

Augustus 99,57 447 

September 99,97 222 

Oktober 100,00 225 

November 100,00 251 

December 100,00 247 

   

Gemiddeld 99,95 318 

 

                                                           
1  Onder voorbehoud accountantscontrole. 
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In grafische vorm laten de responstijden het volgende beeld zien: 

 

 
 
Bij de interpretatie van dit grafiekje passen de volgende opmerkingen: 
 
• De verhoogde waarde in februari was te wijten aan een storing bij KPN; 

• De verhoogde waarde in augustus hangt samen met de problemen bij de ingebruikname van een nieuw 

SAN; 

• De lagere waarden vanaf augustus hangen eveneens samen met het nieuwe SAN, maar dan in positieve 

zin. 
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6 COMMERCIËLE HIGHLIGHTS 
 

 

Alhoewel het bij lange na niet de grootste overeenkomst was, hebben wij het besluit van APG om de gloed-

nieuwe HR plug-in in gebruik te nemen als belangrijkste succes beschouwd. APG is de eerste cliënt die niet 

alleen bevragingen uitvoert op het Handelsregister, maar die ook hun werkgeversbestand zal actualiseren 

aan de hand van mutaties die in het Handelsregister worden doorgevoerd. APG is hierin een voortrekker in 

de pensioenwereld, en we hebben nu al gemerkt dat ook andere (met name bedrijfstakpensioenfondsen) de 

ervaringen van APG op de voet volgen.  

 

Een opsteker was ook het winnen van de Openbare Aanbesteding die het CIBG (onderdeel van het Ministerie 

van VWS) had uitgeschreven. De al jaren lopende overeenkomst tussen T&T en CIBG wordt hiermee voor 

tenminste 4 jaar verlengd! Het donor register, en de 6 andere registraties die CIBG bijhoudt, zullen met 

behulp van COMPET&T op de BRP aangesloten blijven. 

 

Het woord “opluchting” omschrijft misschien wel het beste onze reactie toen we konden constateren dat de 

dekkingsgraden van de ene na de andere pensioenuitvoerder weer stegen tot boven de 100%, en dus het 

gebruik van WOW, na twee jarenlange periodes van onderdekking weer op gang kon komen. Het is de be-

langrijkste oorzaak van het feit dat T&T in 2018 de hoogste resultaten ooit wist neer te zetten. 

 

Spijtig voor ons was dat hetzelfde APG als van de HR plug-in, in 2018 heeft besloten om een eigen (real-

time) koppeling te maken tussen haar back-office systemen en het Pensioenregister. Ze maken daarom se-

dert eind 2018 geen gebruik meer van de PR Service. Gelukkig resteren er nog meer dan 40 andere pensi-

oenuitvoerders die dat wel doen, en hebben zich ook afgelopen jaar weer nieuwe cliënten gemeld die over-

stappen van een zelf ontwikkelde koppeling naar de PR Service.  
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7 BEVEILIGING/PRIVACY 
 

 

2018 was het jaar van de AVG. Al direct na de zomervakantie 2017 hebben we op de komst van de AVG 

ingespeeld met een eigen (sub)verwerkersovereenkomst. Veel cliënten zijn toen al ingegaan op ons voorstel 

om de bestaande serviceovereenkomst te actualiseren zodat daar de (sub)verwerkersovereenkomst deel van 

uitmaakt. In de periode daarna zijn ook documenten als een PIA, een Register van verwerkingsactiviteiten, 

een Privacy reglement en een Privacyverklaring (voor op de website) beschikbaar gekomen. Op 12 septem-

ber 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigd dat de heer Drs. E. ten Hoor RA is aangesteld als 

functionaris gegevensbescherming bij T&T. 

In de maanden rond 25 april (de invoeringsdatum van de AVG) meldden zich de cliënten die nog geen 

(sub)verwerkersovereenkomst hadden afgesloten massaal, en in juni hebben wij alle cliënten die toen nog 

geen (sub)verwerkersovereenkomst hadden afgesloten schriftelijk benaderd om hen daarop te wijzen. Per 

ultimo 2018 resteert nog een klein groepje cliënten die nog geen (sub)verwerkersovereenkomst hebben 

afgesloten. Wij hebben (via de privacy verklaring op onze website) voor deze contracten onze standaard 

(sub)verwerkersovereenkomst van toepassing verklaard.  

 

Het afsluiten van (sub)verwerkersovereenkomsten heeft veel werk met zich meegebracht.  

Omdat veel van onze cliënten grote organisaties zijn met eigen juridische afdelingen zijn we vaak geconfron-

teerd met (vrij dwingende) verzoeken om de standaard (sub)verwerkersovereenkomst van de cliënt “bij het 

kruisje” te tekenen.  

Dat hebben we gelukkig in bijna alle gevallen weten te voorkomen. Als leverancier van generieke diensten is 

het namelijk nagenoeg onmogelijk om individuele afspraken te maken op dit gebied. Als zich onverhoopt een 

beveiligingsincident zou voordoen bij ons is de kans groot dat dit niet één cliënt treft, maar meerdere (of 

zelfs alle 500). Als wij dan eerst zouden moeten uitzoeken wat we met wie hebben afgesproken zal de ver-

plichte reactietermijn van 24 uur nooit gehaald kunnen worden. Een tweede discussiepunt was veelal de 

beperking in de aansprakelijkheid die T&T in haar (sub)verwerkersovereenkomst heeft opgenomen. Veel 

cliënten wilden (overigens begrijpelijk) een door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan hen opgelegde 

boete op T&T kunnen verhalen. Wetende dat maximale boetes van de AP kunnen oplopen tot 4% van de 

jaaromzet, is dat een wassen neus, want de meeste cliënten van T&T hebben een dermate hoge omzet dat 

4% daarvan toch niet te incasseren valt bij T&T. Wij zijn er gelukkig in geslaagd hen er van te overtuigen 

dat de AP de bevoegdheid heeft om een boete op te leggen aan de verwerker (uiteraard alleen als die de 

”schuldige” is). In dat geval zal de boete gerelateerd zijn aan de omvang en draagkracht van T&T, en daar 

hebben we geen moeite mee.  

 

Gelukkig kunnen we melden dat zich in 2018 geen beveiligingsincidenten hebben voorgedaan. 

 

Het jaarlijks onderzoek dat Secura (voorheen Madison Ghurka genaamd) in onze opdracht uitvoert betrof in 

2018: 

• Een onderzoek volgens de black/grey-box methodiek naar de bestaande GBA toepassing (grijs en 

paars). 

 

Het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld heeft twee aandachtspunten opgeleverd waar 

op korte termijn actie op nodig was. Deze zijn direct aangepakt en binnen enkele weken verholpen. De ove-

rige adviezen betroffen ondergeschikte punten. Deze zullen (voor zover mogelijk) worden meegenomen in 

het reguliere releasebeleid. 
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8 CERTIFICERINGEN 
 

 

T&T is al een flink aantal jaren gecertificeerd volgens de ISAE3402 type 2 standaard. 

Dat is een certificering die door de Nederlandse Bank wordt opgelegd aan alle financiële instellingen die ICT 

werkzaamheden uitbesteden. 

 

T&T heeft daartoe alle procedures en beheersmaatregelen beschreven. Een aantal keren per jaar wordt door 

een geaccrediteerde auditor getoetst of wij ons daadwerkelijk houden aan deze procedures en beheersmaat-

regelen. De bevindingen worden vastgelegd in een door de auditor ondertekende verklaring.  

 

Het verslag over het voorgaand jaar wordt (inclusief verklaring van de auditor) in de maand januari gepubli-

ceerd op het extranet van T&T.  

 

Het rapport over 2018 is op 29 januari 2019 gepubliceerd.  

De auditor heeft over 2018 geen “bevindingen” geconstateerd. 

 

T&T is eveneens ISO27001 gecertificeerd. Het betreffend certificaat alsmede het “Statement of Applicability” 

zijn te vinden op ons extranet. 

Ieder jaar moet een derde deel van de aandachtspunten aan een interne evaluatie worden onderworpen. Dit 

jaar zijn de aandachtspunten: 1 t/m 39 (van de in totaal 114) in de maand oktober onder de loep genomen 

door Peter Aben. In zijn verslag heeft hij een aantal aanbevelingen gedaan die in 2019 zullen worden opge-

volgd. 
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9 MEDEWERKERS 
 

 

Nadat ze ongeveer een half jaar door T&T waren ingehuurd zijn eind 2017 Laura Joon en Ricky van Poppel 

bij T&T in dienst getreden. Laura als ondersteuningsmedewerker en Ricky als systeembeheerder. Gelet op 

hun functies is de kans groot dat u al met één van hen (of beiden) te maken hebt gehad. Wij zijn blij met 

hun komst en hopen van harte dat ze nog lang deel zullen blijven uitmaken van ons team. Jammer genoeg 

heeft Arjumand Khan ons per eind september verlaten. We zijn daarom op zoek naar een geschikte Java-

ontwikkelaar. Helaas is dat op dit moment niet zo eenvoudig door het grote tekort aan ICT-ers. We vertrou-

wen er echter op dat we er toch in zullen slagen binnenkort iemand te vinden die liever niet het hele jaar 

door van de ene plek naar de andere wordt gestuurd, en die het werken bij een klein succesvol bedrijf op 

waarde weet te schatten. 

 

Dit is Laura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dit is Ricky: 
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10 INFRASTRUCTUUR 
 

 

De groei van het aantal cliënten en het aantal diensten brengt met zich mee dat met enige regelmaat de 

capaciteit van onze infrastructuur moet worden uitgebreid. 

 

Afgelopen jaar is daarom het SAN op de productielocatie in Eindhoven vervangen door een zogenaamd “Dell 

compellent SC5020 met 50Tb opslagcapaciteit. Het nieuwe SAN is volledig uitgerust met Flashdrives, en is 

aangesloten op een 10Gb netwerk. Het oude SAN (Dell Equalogic, 18Tb en aangesloten op een 1Gb netwerk) 

is verhuisd naar de uitwijklocatie in Amsterdam.  

 

We verwachten met deze uitbreiding weer een jaar of 3 vooruit te kunnen. 

 

De ingebruikname van het nieuwe SAN is overigens niet zonder slag of stoot verlopen. Door allerlei proble-

men met de hard- en software is de ingebruikname een aantal keren mislukt. Dell heeft uiteindelijk zelfs een 

tweede, geheel nieuw SAN moeten leveren om het probleem op te lossen. Cliënten van T&T hebben hier, 

met name in de maand augustus, af en toe last van gehad.  

 

In de loop van 2018 bleek ook dat de bandbreedte op de data-mirroring lijn wat aan de krappe kant begon 

te worden. Deze is inmiddels ge-upgrade van 200Mb/sec naar 500Mb/sec, en zal binnen een paar weken 

verder worden opgekrikt naar 1Gb/sec.  

 

De jaarlijkse uitwijktest heeft in 2018 plaatsgevonden op 21 december, en is uitgevoerd door Koen van der 

Rijt. Blijkens het verslag dat hij van de uitwijktest heeft gemaakt zijn hierbij geen bijzonderheden aan het 

licht gekomen.  
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11 SLOT 
 

 

Wij hopen van harte dat, in een tijd waarin vele formalistische rapportages verplichte kost zijn, dit open en 

vrijwillig opgestelde verslag niet zonder meer wordt “afgevinkt”, om daarna in een spreekwoordelijke bu-

reaula te verdwijnen. Het verdient een beter lot omdat het u een inkijkje biedt in onze plannen en beweeg-

redenen, de mee- en tegenvallers, en de afwegingen die wij hebben gemaakt.  

 

Het is een eerste uitgave die we vanaf nu jaarlijks willen uitbrengen als blijkt dat er belangstelling voor is. 

We stellen uw respons daarom zeer op prijs, en als u suggesties hebt die het verslag in de toekomst interes-

santer maken horen we dat graag. 


