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Aanvraag voor aansluiting op: ________________  (PRE of PROD) 
 
Het Bevoegd Gezag met de volgende gegevens: 

Gegevens aanvrager 
 

Bevoegd Gezag 
<De naam van het Bevoegd Gezag> 
 

 

Organisatie-identificatienummer 
<Het OIN waarmee het Bevoegd Gezag zich 
identificeert> 
 

 

HRN-identificatienummer plansoftware 
<De naam en het HRN waarmee een 
planleverancier zich identificeert> 
 

 

HRN-identificatienummer digikoppelaar  
<De naam en het HRN waarmee een 
digikoppelaar zich identificeert> 
 

 

Contactpersoon bevoegd gezag 
<Naam van de contactpersoon in geval van 
calamiteiten> 

 

 

verzoekt om toegang te krijgen tot de productie-omgeving via de JUBES-voorziening voor het uitwisselen 
van elektronische berichten met de productie-omgeving van het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële 
Overheidspublicaties (KOOP). 
 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn om deze aanvraag namens genoemde Bevoegd Gezag in te 
dienen en verklaart dat is voldaan aan de aansluitvoorwaarden JUBES.   
Plaats, datum: 

 
 
 
Handtekening: 

 
 
 
Naam: 

 
Functie: 
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Toelichting 

Ieder Bevoegd Gezag dient middels dit formulier de fysieke aansluiting via JUBES aan te vragen bij het 
Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Hierbij geldt het onderstaande: 

 

a. Het formulier dient te worden ondertekend door een functionaris die rechtsbevoegd is het 
aangegeven Bevoegd Gezag in deze te vertegenwoordigen.  

b. Het aanvragende Bevoegd Gezag bevestigt middels ondertekening van deze aanvraag dat is 
voldaan aan de aansluitvoorwaarden JUBES-versie 2.0. (bijgeleverd).  

c. De ondertekende en ingescande aanvraag dient aan KOOP te worden toegestuurd 
(koppelvlak@koop.overheid.nl). 

d. De ondertekende en ingescande aanvraag wordt door KOOP elektronisch, per email, aan JustID 
toegestuurd  

e. Voor het regelen van de aansluiting via JUBES is een website beschikbaar gesteld. De url 
van deze website is: https://cparegister.nl.   
De door het Bevoegd Gezag aangewezen medewerker kan zich daar registreren als 
vertegenwoordiger namens dit Bevoegd Gezag.  

f. Deze website is initieel alleen toegankelijk voor een medewerker van het Bevoegd Gezag. Het 
mailadres dient dan ook te behoren tot het geregistreerde domein van het Bevoegd Gezag, 
zoals op deze aanvraag is vermeld.   
Dit mailadres wordt vanaf de website middels een verificatiemail getoetst.  

g. Deze medewerker hoeft niet zelf de technische gegevens van de koppeling in te voeren. Hij/zij 
kan op de website een partij autoriseren die de koppeling voor dit Bevoegd Gezag zal 
aanvragen en realiseren.  

h. Via de website specificeert deze partij vervolgens op welke wijze de technische aansluiting via 
JUBES wordt gerealiseerd voor de verschillende rollen die het Bevoegd Gezag vervult. Hiertoe 
worden de noodzakelijke gegevens gevraagd van het Technisch Aansluitpunt (TAP) van het 
Bevoegd Gezag (concreet: op de website kunnen de benodigde ‘CPA’s’ worden aangevraagd). 

i. De partij dient voor elke te onderscheiden rol (initieel BHKV en LVDRP) de aansluitgegevens 
afzonderlijk kenbaar te maken. Groepsaanvragen zijn niet mogelijk.  

j. Aanvragen die via de website zijn ingediend worden door JustID pas in behandeling 
genomen na ontvangst en goedkeuring van dit “Aanvraagformulier voor aansluiting via  
JUBES”. 
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