
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

Hoe gaan we om met registraties? 
Bevindingen 4eworkshop over “(Basis)registraties”, 27 februari 2013, 
Provinciehuis Utrecht  

Inleiding 4e workshop  
Na de eerste drie workshops in het kader van het NORA katern “Verbinden”, die zich in de eerste 
plaats gericht hebben op Front Office issues, gaan we nu de aandacht verleggen naar registraties. 
Intussen gaat het kernteam “Verbinden” aan de slag met de bevindingen van de FO workshops 
(onder andere de lijst met principes/afspraken, en de lijst met voorzieningen, etc.), en zodra dat een 
stap concreter is zal ook dat weer teruggelegd worden naar de deelnemers aan de workshops. 

Deze 4e workshop is de eerste uit tweede serie van drie workshops. We richten ons dus op 
basisregistraties, en registraties in het algemeen. Hierbij kijken we naar de rol van registraties vanuit 
het perspectief van de i-Overheid (WRR rapport 2011). Verder willen we gezamenlijk helder krijgen 
waar het nu echt om gaat als we over “registraties” praten. En we zullen een eerste inventarisatie 
van issues doen die hiermee samenhangen. 

Vervolgens zullen we tussen de eerste en de tweede workshop over basisregistraties (WS5) in kaart 
proberen te brengen aan welke issues al gewerkt wordt, en waaraan (nog) niet. Dit doen we onder 
anderen samen met Anton van Weel, verantwoordelijk voor de architectuur van het Stelsel 
Basisregistraties. Vanuit het thema “Verbinden” zullen we verder kijken wat dat betekent voor 
samenwerking.  

Uiteindelijk zullen we in de derde workshop over (basis)registraties (WS6) proberen dit zo concreet 
mogelijk te vertalen, waarbij we gezamenlijk af zullen checken in hoeverre hiermee tegemoet 
gekomen wordt aan de wettelijke eisen en beleidsvoornemens ten aanzien van iOverheid. 

NB: in de aankondiging hebben we het steeds over “basisregistraties” gehad. Gedurende de workshop 
kwamen we er al snel achter dat in eerste plaats de focus gericht zou moeten zijn op het goed 
uitvoeren van registraties, met name vanuit het oogpunt van “verbinden”. Of het een basisregistratie 
betreft, of niet, doet in heel veel opzichte nauwelijks ter zake. 

Algemene bevindingen 4e workshop 
NORA katernen gaan over de doorontwikkeling van NORA. In 2011 is een inventarisatie gemaakt van 
onderwerpen die daar mogelijk onderdeel van uitmaken. Dit betrof zowel architectuur, als “hoe ga ik 
om met” … en begonnen is met een drietal katernen: 

1- Verbinden – organisaties verbinden met de buitenwereld, vanuit het front office, 
basisregistraties (SGO3 – administratieve lasten verlagen), en e-dossiers (120 voorbeelden 
van zeer verschillende e-dossiers).  



2- Beveiligen – aanleiding: Diginotar .. leidde tot bijna niet meer kunnen importeren in 
Nederland – kwetsbaarheid van de Nederlandse informatiehuishouding werd erg duidelijk. Er 
worden hier toetskaders ontwikkeld. 

3- Ketenbesturen – concept katern klaar, en in dit katern wordt uitgelegd dat er verschillende 
manieren zijn waarop organisaties kunnen samenwerken:  

a. Uitbesteden; 
b. Shared services centra; 
c. Joint ventures; 
d. Fuseren. 

“Ketens” worden alleen gebruikt als je eigenlijk zou moeten gaan fuseren maar dat niet kan… 
bijvoorbeeld omdat het niet het enige is wat een organisatie doet en het ook nog samenhangt met 
andere taken, die weer verbinding hebben met andere “ketens”. Dan ga je dus met “keten” aan de 
slag. In het eindrapport dat binnenkort gepresenteerd wordt van deze katern worden bouwstenen 
aangereikt en tips voor succesvol opereren worden aangeboden. 

Op 19 maart wordt gepraat in de NORA Gebruikersraad over opstarten van een nieuw katern, hierbij 
wordt bijvoorbeeld gedacht wordt aan knooppunten, of zaaksystemen. 

In katern “Verbinden” gaat het in de sessies over registraties met name over die registraties die van 
belang zijn voor meerdere organisaties. En binnen die organisaties gaat het dan weer om specifieke 
processen. Zo heeft de Belastingdienst 1600 processen die gebruik maken van het handelsregister. In 
brede zin gaat het om “registraties” – of het “basis” moet heten, of niet, is niet altijd even duidelijk 
en maakt eigenlijk ook niet veel uit voor de initiële uitwerking: het gaat erom hoe je omgaat met 
registraties zich buiten jouw organisatie bevinden, of met organisaties die gebruik maken van jouw 
register. 

Cor Franke wees in zijn introductie op het belang van de waarschuwingen en inzichten die 
voortkomen uit het WRR report “iOverheid”. Dit rapport heeft als aanleiding dat organisaties steeds 
meer hun grenzen overgaan en steeds meer informatie delen om hun werk goed te kunnen doen. Dit 
levert drie aandachtspunten op: 

• Het vernetwerken van informatie, i.e. het gezamenlijk gebruik en beheer van informatie in 
een netwerk van actoren. 

• Het samenstellen en verrijken van informatie, i.e. het creëren van nieuwe informatie en 
profielen op basis van verschillende bronnen uit verschillende contexten. 

• Het voeren van preventief en proactief beleid op basis van informatie, i.e. het actief 
beoordelen van en ingrijpen in de samenleving op basis van informatiegestuurde 
risicocalculatie. 

Dat het gebeurt, is één ding, het moge wel duidelijk zijn dat het belangrijk is hier goed over na te 
denken. Belangrijk is dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan, en dat dit alles niet het gevolg heeft 
dat de burger de controle kwijtraakt. Voorkomen van ongewenste acties door de overheid als gevolg 
van gecombineerde gegevens is erg belangrijk. De iOverheid moet investeren in procedures om 
transparantie (ter ondersteuning van de burger als citoyen ) en accountability (ter ondersteuning van 
de individuele burger als rechtzoekende) te verbeteren. 



Naar aanleiding van het WRR rapport heeft de Belastingdienst actie ondernomen, en dat heeft geleid 
tot een aantal praktische gedragsregels. 

• Het recht om met rust gelaten te worden 
• Het recht om vergeten te worden 

Eén ding is duidelijk uit het WRR rapport: de alarmbellen moeten gaan luiden als er sprake is van een 
organisatie overschrijdende gegevensuitwisseling. 

Specifieke issues gerelateerd aan Registraties 
Basisregistraties zijn wettelijk vastgelegd, zijn op inhoud gestandaardiseerd en worden breed 
gebruikt. Ook is de “inhoud” qua structuur en context niet onderhevig aan veel verandering. Ten 
aanzien van basisregistraties zijn in 2011 in de Tweede Kamer een 12-tal uitgangspunten 
gepresenteerd: 

1. De registratie is bij wet geregeld 
2. De afnemers hebben een terugmeldplicht 
3. De registratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheid 
4. Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid 
5. De kosten zijn redelijk en verdeeld 
6. Inhoud en bereik van de registratie is duidelijk 
7. Afspraken tussen houder, bronhouders en afnemers zijn bezegeld 
8. Toegankelijkheid van de registratie is geregeld 
9. Er is een stringent regime van kwaliteitsborging 
10. Er is overleg over besluitvorming rondom de registratie 
11. De positie van de registratie binnen het stelsel (van basisregistraties) is duidelijk 
12. De zeggenschap en ministeriële bevoegdheid is belegd. 

In de discussie kwamen we tot oordeel dat hier feitelijk nog een tweetal “eisen” aan ontbraken: 

- inzagerecht gebruik en correctierecht door “geregistreerde”. 
- “object” moet éénduidig geregistreerd staan 

Andere registraties (dan “basisregistraties”) zouden in principe ook moeten voldoen aan die eisen, 
zelfs als “de registratie *niet* per wet is geregeld” zoals in bovenstaand punt 1 bedoeld. Redenen 
hiervoor zijn de principes “No wrong door” (en bij elke deur even goed – dus ook op basis van 
dezelfde informatie- geholpen worden) en “niet meerdere keren om dezelfde informatie vragen bij 
de burger/bedrijf/instelling”. Bij de Front Office discussies werd al geconstateerd dat “de klant er 
géén last van mocht hebben hoe de overheid zichzelf georganiseerd heeft”: en dat wordt wederom 
bevestigd. Tijdens de workshop werd geopperd dat als de “Wet éénmalige uitvraag” landelijk 
verklaard zou worden, dat veel invloed zou hebben. 

Wat onderscheidt een basisregistratie van andere registraties, anders dan “in de Wet vermeld te 
staan”? Richtsnoer om te bepalen of iets een basisregistratie is, is dat het zich richt op “die registers 
die nodig zijn voor administratieve lastenvermindering voor burger en bedrijf.” 



Basisregistraties zijn veelal gericht op landelijk gebruik. Maar er zijn ook andere registraties die 
landelijk gebruikt worden, naast registraties voor sectoraal gebruik, of gebruik binnen de organisatie. 
De wijze waarop basisregistraties opgebouwd zijn is zoveel mogelijk nuttig voor beantwoording van 
vragen vanuit verschillende “klanten” (in dit geval niet alleen burgers, bedrijven en instellingen, maar 
ook andere overheden die deze gegevens nodig hebben om hun “zaak” te kunnen afhandelen). Zo 
hebben sommige basisregistraties (zoals GBA) honderden klanten, die de gegevens in verschillende 
contexten gebruiken.  

Feitelijk waren basisregistraties oorspronkelijk sectorregistraties die besloten zijn nationaal gebruikt 
te worden, en gezien hun belang is continuïteit van de registratie (en beschikbaarheid) zo belangrijk 
dat het remmend werkt op een vlotte transitie.  

Op het moment dat gegevens gecombineerd worden tot informatie gaat het soms fout (zie WRR 
alarmbel). Authentieke basisregistraties komen langzaam maar zeker los uit oorspronkelijke context 
omdat ze vele verschillende klanten moeten bedienen.  Waar geregeld is dat bij basisregistraties 
bewaarder en (overheids-)gebruiker een verplichting hebben tot terugmelding bij gerede twijfel, 
hebben burger/bedrijf/instelling dit recht (nog) niet.  

Bedoeling is dat de “administratieve werkelijkheid” wordt vastgelegd, en er zou dus (zie ook WRR 
rapport) een proces moeten zijn waarmee object kan aangeven dit moet verwijderd of gewijzigd 
worden (correctierecht). Betekent ook dat je inzicht moet hebben (recht van inzage). Dit moet per 
register worden vastgelegd. 

De vraag is niet of de burger eigenaar is van gegevens, er is een formeel proces om zaken in het 
register te krijgen. Er moet ruimte zijn om de registratie aan te vechten en te laten corrigeren. Dus: 
de burger moet in staat zijn haar of zijn belangen te behartigen 

1 – weten dat je geregistreerd wordt; 
2 – inzagerecht in wat er over je staat 
3 – recht om de inhoud aan te vechten 

NB: in (proces-) registraties leggen we soms ook vast wat we in het verleden hebben geregistreerd, 
zelfs als die registratie inmiddels verwijderd is (zoals een strafdossier). Voor zover er verwijderplicht 
is zou die zich ook moeten kunnen uitstrekken tot registraties van registraties. En dit is nog 
nadrukkelijker van belang voor registraties waar burgers schade van kunnen ondervinden. 

Ook zouden er regels moeten zijn voor opvragen data in gevallen waar de wettelijke context niet in 
voorzien had. Ook het gebruik van (geanonimiseerde) data voor wetenschappelijk onderzoek moet 
goed geregeld worden als er data die “vernietigd” moeten worden over een persoon toch 
maatschappelijk nut kunnen blijven hebben (na “vernietiging van de link” naar die persoon). 

Gedurende een inventarisatie van issues, waarbij alle workshopdeelnemers tenminste driee issues 
inbrachten die volgens hun van belang waren voor het onderwerp “registraties” bleek de nadruk te 
liggen op een cluster van issues die zich vormde om de triangel “gebruik”, “standaardisatie” en 
“kwaliteit”.  

Ten aanzien van standaardisatie werd aangegeven dat “standaardisatie” ook serieus genomen moest 
worden door gebruikers van informatie uit registraties, niet alleen door de beheerders. In plaats van 



de vraag voor context neer te leggen bij de register-eigenaar zou vaker overwogen moeten worden 
om de vraagstelling aan het register aan te passen. Waar data uit registraties worden “gebruikt” in 
andere organisaties bestaat steeds weer het gevaar van contextverschillen. Conclusie: waar afnemers 
anders dan uit de eigen organisatie en context gegevens gebruiken voor hun werk is <1> een goede 
structurering van die ontsluiting noodzakelijk, en <2> moet altijd de context van gegevens (zowel bij 
bron als bij gebruiker) expliciet in het oog gehouden worden. 

Eén deelnemers wijst erop dat beveiliging van data: weliswaar tijdens transport redelijk 
gegarandeerd kan zijn (PKI certificatie), maar dat vaak niet bij gebruik zelf zo is (iets voor katern 
“Beveiligen”?). 

Soms lijkt het erop dat maatregelen getroffen worden waardoor administratieve lasten (bijvoorbeeld 
door commerciële partijen) bij burgers worden neergelegd, waarbij de burger verplicht wordt tot 
afname. Er is consensus dat hier zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden en dat dit zoveel 
mogelijk vermeden moet worden. 

Ten aanzien van kosten wordt nogmaals aangegeven dat de kosten om registraties en 
registratieprocessen te verbeteren vaak niet bij dezelfde partijen liggen als de baten van het gebruik. 
Ook ligt de focus van registraties vaak op verzamelen en distributie, en (nog) niet op “levering”. Hier 
valt nog winst te behalen. 

Wetten spelen een belangrijke beperkende rol in gebruik van informatiesystemen en registraties. 
Waar dit vaak het resultaat is van zorgvuldige afweging blijft het de moeite waard te kijken naar 
“onnodige beperkingen” en naar mogelijkheden om tot administratieve lastenverlichting te komen 
door, waar mogelijk, aanpassing van wet- en regelgeving. Verder wordt voorgesteld dat de “Wet 
Eénmalige Uitvraging” bij bredere toepassing een erg sterke impact zou hebben op gebruik en 
organisatie van registers. Tenslotte wordt opgemerkt dat waar mogelijk harmonisatie in 
wetgevingsbegrippen een goede zaak zou zijn: er wordt geconstateerd dat er begripsdefinities zijn in 
verschillende wetten die niet altijd op elkaar afgestemd zijn. 

De issues die hier naar voren zijn gekomen zullen in de volgende workshops terugkomen vanuit het 
oogpunt van “verbinden”. 
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Bijlage 1 – Deelnemerslijst 
Deelnemers per workshop, voor elk van de tien workshops, per 28 februari 2013 (X: aanwezig, en O: afwezig) 
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Deelnemer Organisatie 16-jan 30-jan 13-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-apr 17-apr
André Batenburg Interprovinciaal Overleg x x x o x x x x x x
Bert Beentjes Kadaster x x x
Mary Beijleveld  Sociale Verzekeringsbank o o o o o o o x x o
Saco Bekius Belastingdienst x x x x x x x x x x
Maarten Botterman GNKS Consult x x x x x x x x x x
Marinus de Graaff Ministerie van Economische Zaken ( x x o x x
Joshua de Haseth Provincie Flevoland o o o x x x
Toon de Rouw Waterschap De Dommel o o o x
Arjen Dijkstra    Ministerie van Economische Zaken D  o o o o o o
Ferdie Fokke DUO o o o o o o o o x o
Cor Franke NORA projectleider o o o x
Menno Gmelig Meijling Sociale Verzekeringsbank o o o o o o x o o x
Jan Groeneveld DUO o o o o o o x o o x
Gerald Groot Roessink DUO o o o o x o o x o o
Jan Jennissen Ministerie van Binnenlandse Zaken e  o o o
Willem EiseJongsma Ministerie van Justitie CJIB o o o x x x x x x x
Willem Kossen BKWI x x o x x x x x x x
Gerard Kreuk Sociale Verzekeringsbank o o o x
Yassine Lamchachti Ministerie van OCW (DUO) o o o
Janfolkert Muizelaar Belastingdienst o x x
Chris Nellen Argitek x x o o x x x x
Eelke Nicolai  Provincie Brabant x x x o x x
Eric Nijenhuis Manifestgroep x x x x x x x x x x
Marian Overgaauw Ministerie van Economische Zaken D  o o o o o o x x x
Tom Peelen Logius o o o o x
Ellen Roeper DUO o o o x x x
Ellie Schetters    Provincie Gelderland o o o x x x
Johann Schreurs DUO o o o o o o o x o o
Adrie Spruit KING x x x o x x x x x x
Nadeem Taverne Centraal Administratie Kantoor o o o o o x o x
Marten Terpstra Interprovinciaal Overleg o o o x
Jaap van den Berg DUO o o o x o x x x x x
Mark van den Broek 06-81926699 o x x A
Piet van der Krieke Kadaster o o o x x x
Rob van der Velde Provincie Groningen o o o x x x
Josien van Dommelen  Interprovinciaal Overleg o o o x
Jan van Driel Ministerie van Binnenlandse Zaken e  o o o o x
Jasper van Lieshout ICTU x o o x x x
Anton van Weel ICTU o o o x x x
Wieger Venema Landelijk ICT Beraad x o o x x x
Ivar Vennekens Ministerie van Economische Zaken e x x x x
Arjan Wartna Sociale Verzekeringsbank o o x
Derkjan Zweers Provincie Overijssel o o o x x x

Deelnemers NORA katern "Verbinden"
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