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In opdracht van de Regieraad gegevens, dus van en door alle relevante 
overheidspartijen

van een stelsel van basisregistraties naar een overheidsbreed gegevenslandschap 

‘one-size-fits-none’ 

drie thema's: kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie. 

eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik 

Op basis van Linked data

Uiteindelijke doelen: economische groei, effectievere en efficiëntere overheid, 
versteviging van de democratische waarde

Agile: kleine stappen met concrete resultaten

Centraal federatief kenniscentrum
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Verdwijnen STIP/STOUT

We blijven de functionaliteit bieden die we bieden, maar voegen daar diensten aan 
toe. 

Aan de ene kant maken we het voor afnemers makkelijk om toegang te organiseren 
tot die overheidsgegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. 

Aan de andere kant geven we aanbieders van de gegevens inzicht in het gebruik 
ervan.

We geven afnemers daarom de mogelijkheid om op één plek:

 informatie te vinden over overheidsgegevens en het mogelijke gebruik ervan;

 te zien tot welke gegevens er toegang mogelijk is en tot welke gegevens de 
organisatie al toegang heeft;

 toegang tot gegevens te organiseren;

 ondersteuning te krijgen bij de implementatie van voorzieningen binnen hun 
processen;

 te testen of hun systemen aan de standaarden rondom gegevensuitwisseling 
voldoen.

We geven de aanbieders inzicht in de gegevensstromen die via Stelseldiensten lopen.
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Standaard op pas toe leg uit lijst

Verplicht bij gebruik van GDI bouwstenen

Gebruik OIN en PKI overheidscertificaat

Streefdatum is om per 1 januari nieuw  OIN afsprakensysteem te introduceren
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Wat betekent dat voor de DO: we hebben gebruikersgroepsessie + sessie met br’s
gehad en de resultaten getoetst met enquête
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Het federatieve karakter blijft behouden! Akkoord van Afnemersraad om door te 
gaan.

Opname van de Stelselcatalogus in de Linked Data omgeving draagt bij aan de 
opbouw van het Nederlands Semantisch Vlak en legt de verbinding tussen de laag 
wetgeving (legal view) en de onderliggende lagen (organisatie, semantiek en het 
stelsel). 

Nauwe samenwerking met het Kadaster
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Wat is de SC nu: al wel goed maar kan beter als het gaat om gebruiksgemak 
(navigatie) en content. Plus versnipperd beheer nu.

Dus SC straks: de negen verbeterpunten

Het federatieve karakter blijft behouden!

3.0->1/3

3.1->4,5

4.0->6/8

9 continu

17


