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Managementsamenvatting 
Het toekomstbeeld van het Stelsel van Basisregistraties schetst een strategisch kader voor de doorontwikkeling 
van het huidige stelsel van basisregistraties met 10 basisregistraties naar een federatief datastelsel met een 
veelvoud aan hoogwaardige datasets. Doorontwikkeling is gewenst omdat sinds de introductie van het huidige 
stelsel in 2003 de behoeften zijn veranderd en er nieuwe eisen worden gesteld. Dienstverlening wordt steeds 
meer vanuit het perspectief van de individuele burger of het individuele bedrijf georganiseerd waarbij 
uitvoeringsorganisaties data willen delen om levensgebeurtenissen te ondersteunen of om maatwerk te leveren 
bij multiproblematiek zoals de brede aanpak van schulden. Daarnaast werken overheidsorganisaties meer 
datagedreven in het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en het 
tegengaan van ondermijning. Hierdoor wordt er binnen de overheid vaker organisatie-overschrijdend gewerkt 
en is er in toenemende mate behoefte aan een fundamentele transformatie naar een organisatie-overstijgend 
multifunctioneel gegevenslandschap dat op deze nieuwe manier van werken is afgestemd. De NL-datafederatie 
in het toekomstbeeld is daar een uitwerking van. Daarmee is het toekomstbeeld tevens een nadere 
concretisering van het federale datastelsel in de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland die het OBDO in 
januari dit jaar heeft vastgesteld. Dit toekomstbeeld is geen blauwdruk of implementatieplan maar een 
streefbeeld voor de lange termijn, gericht op het stelsel zoals we dat op termijn gerealiseerd willen hebben. Het 
geeft daarmee richting aan de ontwikkelagenda’s voor de komende jaren.  

Kernpunten Toekomstbeeld:  

 Het toekomstige federatieve datastelsel, de NL-datafederatie, draagt ertoe bij dat meer hoogwaardige data 
binnen de overheid – over organisatie- en sectorgrenzen heen – beschikbaar komen om de dienstverlening 
van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren en sneller in te spelen op maatschappelijke opgaven.  

 De NL-Datafederatie, is een stelsel waarin de betrokken partijen samenwerken om op basis van 
geformaliseerde afspraken hoogwaardige gegevens voor meervoudig gebruik beschikbaar te stellen. Daarbij 
staan de volgende principes centraal: “decentraal als kan, centraal als moet” en “afspraken gaan boven 
standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen”.  

 De doorontwikkeling van het huidige stelsel tot de NL-Datafederatie vertrekt vanuit de noodzaak tot verdere 
versterking van de positie van burgers en bedrijven door het verankeren van principes als privacy, 
transparantie en accountability en beleidsuitgangspunten als het voeren van regie op de eigen gegevens.  

 De afspraken om tot een federatie en de inrichting van de daarbij horende stelselfuncties te komen worden 
vastgelegd in kaders die transparant en daardoor toetsbaar zijn. Dit bevordert het maatschappelijk draagvlak 
voor het gebruik van stelseldata.  

 De NL-Datafederatie biedt functionaliteit om verantwoord meervoudig gebruik van data te ondersteunen. 
Deze functionaliteit kan met afspraken, standaarden en technische- en organisatorische functies worden 
ingevuld. Daarbij zijn nog allerlei implementatiekeuzes mogelijk.  

 Het toekomstbeeld maakt onderscheid in verschillende categorieën van data. Dat geeft richting aan de 
verdere ontwikkeling en positionering van de huidige basisregistraties en andere registraties die nog geen 
onderdeel zijn van het huidige stelsel van basisregistraties. De op de intensiteit van het datagebruik 
gebaseerde classificatie bepaalt welke stelselafspraken van toepassing zijn. Dit voorkomt dat alle stelseldata 
aan de strengste eisen moeten voldoen en houdt zo de doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties 
tot de NL-Datafederatie beheersbaar en betaalbaar.  

Realisatie Toekomstbeeld 

De bij het stelsel betrokken partijen werken in de komende jaren onder regie van BZK de stelselafspraken en 
stelselfuncties verder uit en implementeren deze vervolgens. Deze uitwerking zal in nauwe samenhang met de 
uitwerking van de Interbestuurlijke Datastrategie ter hand worden genomen. Het opstellen van een 
toekomstbeeld is een toezegging aan de Tweede Kamer, n.a.v. een rapport van de Algemene Rekenkamer en is 
opgenomen in de uitvoeringsagenda van het programma Verbetering Stelsel van Basisregistraties. Na akkoord 
van het OBDO op de in het toekomstbeeld geschetste ontwikkelrichting, is de volgende stap het maken van een 
gedragen uitvoeringsplan, met daarbij naast de inhoud ook aandacht voor governance en financiering. 
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1. De aanleiding voor een toekomstbeeld  
Het Stelsel van Basisregistraties is sinds de invoering in 2003 naar volwassenheid gegroeid en inmiddels vanuit 
de oorspronkelijke opzet voltooid. Vanuit het principe van “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik” zijn van 
veel toegepaste gegevensobjecten in tien basisregistraties betrouwbare identificerende en beschrijvende 
gegevens vastgelegd. Dankzij deze basisregistraties hebben overheden toegang tot gegevens waarop ze kunnen 
vertrouwen en hoeven ze minder zelf te registreren wat leidt tot een efficiëntere en klantvriendelijkere 
uitvoering. De individuele basisregistraties voldoen aan de in 2003 gestelde (12) eisen en leveren kwalitatief 
hoogwaardige data aan een brede groep gebruikers.  

Met de tijd is echter de behoefte veranderd en worden er nieuwe eisen gesteld. Dienstverlening wordt steeds 
vaker vanuit het perspectief van de individuele burger of het individuele bedrijf georganiseerd. Bij deze diensten 
delen verschillende uitvoeringsorganisaties operationele data om levensgebeurtenissen te ondersteunen of om 
maatwerk te leveren bij multiproblematiek zoals de brede aanpak van schulden. Vanuit dit centraal stellen van 
de leefwereld van burger en bedrijf, wordt er in de uitvoering steeds meer organisatie-overschrijdend gewerkt. 
Er in toenemende mate behoefte aan een fundamentele transformatie naar een organisatie-overstijgend 
multifunctioneel gegevenslandschap1 dat op deze nieuwe manier van werken is afgestemd.  

Data speelt ook een steeds belangrijkere rol bij de integrale aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken 
zoals de energietransitie en het tegengaan van ondermijning. Hierbij ontstaat een toenemende behoefte aan het 
flexibel kunnen bevragen en combineren van een groot aantal bij uitvoeringsorganisaties aanwezige 
databronnen om op het betreffende maatschappelijk thema toegespitste informatiediensten te kunnen leveren. 
De ambitie om hierin te voorzien is een belangrijk element in de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland, 
waarin deze databronnen samen met de eveneens in de datastrategie genoemde geaggregeerde en 
geanonimiseerde statistische gegevens de stap naar datagedreven dienstverlening en beleidsontwikkeling 
mogelijk maken. Het opbouwen van een federatief datastelsel (voortbouwend op de basisregistraties) waarin 
data lokaal beheerd blijft, maar voor gebruik over silo’s en organisaties heen toegankelijk, legitiem en begrijpelijk 
is gemaakt, wordt als een belangrijk instrument voor het realiseren van deze ambitie gezien2. Ook vanuit Europa 
is er veel aandacht voor de maatschappelijke betekenis van data. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de 
Europese data strategie3 die stelt dat data een essentiële hulpbron zijn voor economische groei, 
concurrentievermogen, innovatie, het scheppen van banen en maatschappelijke vooruitgang in het algemeen. 

De vanuit maatschappelijke behoeften gedreven groei in het datagebruik heeft als effect dat er steeds meer 
informatiestromen en informatienetwerken ontstaan, die steeds meer aspecten van het overheidshandelen 
gaan beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateerde al vroeg dat door het 
gebruiken en verbinden van gegevens er in de praktijk een informatie overheid is ontstaan en dat deze iOverheid 
vergaande veranderingen in de relatie tussen burgers en overheden met zich mee brengt4. De WRR wees daarbij 
op het belang van het verankeren van publieke waarden door rekening te houden met principes als 
transparantie, accountability, privacy en keuzevrijheid. Recentelijk heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur dit 
thema opnieuw onder de aandacht gebracht met het advies om door het beter organiseren van publieke 
verantwoording de legitimiteit van het sturen met data te waarborgen5. De Algemene Rekenkamer heeft 
eveneens al langer aandacht voor legitimiteit van het toenemend gegevensgebruik en benadrukt daarbij dat 
datagedreven of data-geïnformeerd (overheids)handelen gepaard moet gaan met mogelijkheden voor burgers 
en bedrijven om grip krijgen op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van hun eigen gegevens6. 

Het datagedreven overheidshandelen heeft niet alleen gevolgen voor burgers en bedrijven, het heeft tevens 
impact op het werk van de overheidsprofessional. Meestal zorgt het gebruik van data voor betere besluitvorming 

 
1 De transformatie naar een gegevenslandschap komt o.a. terug in het rapport Werk aan Uitvoering (pijler versnelling 
digitale agenda) en het VNG Position Paper ‘Het stelsel van basisregistraties door de ogen van de gemeenten’. 
2 Interbestuurlijke Datastrategie Nederland (onderdeel systeemfuncties). 
3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data 
4 2011 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR-rapportnr. 86 iOverheid. 
5 2021 Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur, Sturen of gestuurd worden? Over legitimiteit van sturen met data. 
6 2019 Algemene Rekenkamer, Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven (vervolg op 
Rekenkameronderzoek van 2014). 
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en betere dienstverlening, maar soms leidt het tot frustratie als het digitale beeld te veel afwijkt van de echte 
wereld waarin de burger en de ondernemer leven en de datagedreven logica geen recht doet aan redelijk en 
billijk overheidshandelen. Dan moet de overheidsprofessional nog steeds de regie kunnen nemen om vanuit de 
menselijke maat een oplossing te vinden7.  

De grootste gemene deler in de hiervoor geschetste ontwikkelingen is de behoefte aan het op een verantwoorde 
manier in samenhang gebruiken van een breed palet aan databronnen. Dit geeft aanleiding voor het 
heroverwegen van de scope van het huidige stelsel van 10 basisregistraties. In de Nederlandse Overheid 
Referentie Architectuur (NORA) is een overzicht opgenomen van meer dan 100 registraties met een wettelijke 
basis die voor een bepaald toepassingsgebied als “bron van de waarheid” (single source of truth) mogen worden 
beschouwd. Het gebruik van data uit dit soort sectorale registraties heeft grote invloed op het overheidshandelen 
richting burgers en bedrijven, wat nog wordt verstrekt als ze buiten de oorspronkelijke context in combinatie 
met andere databronnen voor brede maatschappelijke diensten worden ingezet. Door dit niet langer van geval 
tot geval te benaderen, maar de ontsluiting binnen de kaders van een gegevenslandschap/ 
datafederatie/datastelsel te regelen, ontstaan er meer mogelijkheden om dit datapotentieel op een goede 
manier te benutten. Dit geeft ten opzichte van het huidige stelsel een ontwikkeldoelstelling die als volgt kan 
worden samengevat: 

Het realiseren van deze ontwikkeldoelen vergt langdurige samenwerking tussen alle bij het stelsel betrokken 
partijen. Om deze gezamenlijke inspanning te richten, is in samenwerking met verstrekkers, bronhouders, 
afnemers en beleidsverantwoordelijken dit toekomstbeeld ontwikkeld dat een strategisch kader biedt voor de 
verdere doorontwikkeling van het huidige stelsel van basisregistraties. Dit toekomstbeeld is geen blauwdruk of 
implementatieplan maar een streefbeeld voor de lange termijn, gericht op het stelsel zoals we dat over 15 jaar 
gerealiseerd willen hebben. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkelagenda’s voor de komende jaren. Maar 
in welke mate en in welk tempo het geschetste toekomstbeeld realiteit wordt, is uiteindelijk afhankelijk van de 
ambitie en middelen van de toekomstige stelselpartijen. Ook de verdere ontwikkeling vanuit de bredere context 
van de uitvoering van de Europese- en Nederlandse datastrategie is daarbij van belang.  

2. De stip op de horizon, de schets van het stelsel van de toekomst 
Een stelsel binnen stelsels 
De komende jaren ligt de belangrijkste opgave voor de verdere ontwikkeling van het stelsel in het inspelen op 
de in de inleiding genoemde doelen. Deze ontwikkelopgave is niet uniek voor het stelsel van basisregistraties. 
Het centraal stellen van data leidt op allerlei niveaus, van sectoraal tot Europees, tot het implementeren van 
datastelsels die ervoor moeten zorgen dat het potentieel van datagedreven werken op een maatschappelijk 
verantwoorde manier wordt benut. Stonden deze stelsels eerst tamelijk op zichzelf en waren ze gericht op het 
ondersteunen van specifieke uitvoeringsketens, inmiddels ontstaat steeds vaker de behoefte om data in te 
zetten bij sector overstijgende vraagstukken waarbij data tussen verschillende partijen moet kunnen stromen. 
Anders dan in het verleden wordt daarbij de beoogde toegang niet langer geregeld door het kopiëren van 
gegevens in datapakhuizen, maar worden afspraken gemaakt zodat gebruikers op alle niveaus op een 
verantwoorde manier data rechtstreeks “van de bron” kunnen gebruiken. Er ontstaat als het ware een virtueel 
datareservoir van data uit een federatie van stelsels dat voor een breed palet aan toepassingen beschikbaar 
komt. 

 
7 Conform de Ombudsvisie digitalisering: overheid digitaliseren doe je samen. 

Het stelsel van de toekomst is een op samenwerking gebaseerd, federatief, stelsel dat:  

1. Publieke waarden voor burgers en bedrijven borgt.  
2. De transitie naar datagedreven werken ondersteunt door meer hoogwaardige data voor 

maatschappelijke opgaven en klantvriendelijke overheidsdienstverlening aan te bieden.  
3. De uitvoering van zowel de Nederlandse als de Europese datastrategie mogelijk maakt.  
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Hierbij zorgen de afspraken tussen de in de federatie opgenomen stelsels ervoor dat het stimuleren van 
datatoegankelijkheid gepaard gaat met het verankeren van principes als privacy, transparantie en accountability. 
Een verzameling databronnen wordt een stelsel doordat deze afspraken niet vrijblijvend zijn, maar zijn verankerd 
in wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen, toetredingseisen en andere formele kaders. Het op de stelselmanier 
inrichten van datatoegang zorgt ervoor dat datagebruikers, data-aanbieders en geregistreerde burgers en 
bedrijven weten waar ze aan toe zijn en stelselverantwoordelijken toezicht op de naleving kunnen houden. De 
verplichte transparantie en accountability maken het bovendien mogelijk om een publiek debat te voeren over 
de binnen een stelsel gemaakte keuzes als deze niet (meer) in lijn lijken te zijn met gewijzigde maatschappelijke 
voorkeuren.  
Het vastleggen en actief handhaven van afspraken binnen en tussen stelsels bevordert het maatschappelijk 
draagvlak voor het gebruik van stelseldata omdat dit gepaard gaat met kaders die transparant en daardoor 
toetsbaar zijn. Deze transparantie is cruciaal voor het opbouwen en vasthouden van vertrouwen. Het vertrouwen 
bij burgers en bedrijven dat ze regie hebben en houden op hun gegevens, het vertrouwen bij afnemers dat ze de 
via het stelsel aangeboden data zonder risico binnen hun primaire processen kunnen toepassen en het 
vertrouwen bij data aanbieders dat de data die ze aan het stelsel beschikbaar stellen legitiem worden benut.  

Van een vaste set basisregistraties naar een flexibel uitbreidbare data federatie  
Het hiervoor genoemde doel van onderlinge verbonden stelsels kan worden gerealiseerd door het huidige stelsel 
van 10 basisregistraties verder te ontwikkelen tot een federatief stelsel waarin steeds meer partijen 
samenwerken om hun sectorale basisdata op de stelselmanier te ontsluiten. Dus met waarborgen voor het 
vertrouwen bij burgers, afnemers en data aanbieders. Hiermee groeit het stelsel van basisregistraties uit tot een 
nationale datafederatie van hoogwaardige databronnen die daartoe gerechtigde gebruikers flexibel kunnen 

Figuur 1. Op verschillende niveaus gekoppelde stelsels 
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toepassen en die op Europees niveau aansluiting biedt op soortgelijke stelsels van andere landen. Deze “NL-
Datafederatie” kan als volgt worden gevisualiseerd8: 

De NL-Datafederatie9 is geen IT systeem en geen datapakhuis, maar een virtuele dataverzameling waarbij op 
registratieniveau of op sectorniveau het lokale aanbod volgens het principe van “data bij de bron” binnen het 
federatieve stelsel wordt ontsloten. Daarbij zorgt het adopteren van stelselafspraken, stelselstandaarden en 
stelselfuncties in combinatie met het toepassen van dezelfde identificerende gegevens/koppelsleutels ervoor 
dat individuele databronnen een datastelsel worden en dat data tussen de op het NL-Datafederatie aangesloten 
partijen kan stromen. Van deze federatie kunnen zowel private als publieke databronnen deel uitmaken. 
Bepalend daarvoor is het soort gebruik en de mogelijkheid en bereidheid van de bronhouder om aan de 
aansluitvoorwaarden van de federatie te voldoen. 

Deze NL-Datafederatie is ook geen eenheidsworst, maar een gelaagd stelsel dat recht doet aan de complexiteit 
en variëteit van het datagebruik binnen de informatiesamenleving. Deze gelaagdheid ontstaat door een duidelijk 
onderscheid te maken tussen nationaal-, sectoraal- en organisatieniveau, volgens het principe decentraal als het 
kan, centraal als het moet. Voor het realiseren van de functionaliteit van de NL-Datafederatie geldt bovendien 
het uitgangspunt: afspraken gaan boven standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen10. Het consequent 
toepassen van deze principes zorgt voor een “dun” stelsel dat makkelijker valt te besturen en te financieren dan 

 
8 Het ontwerp van de NL-Datafederatie is in belangrijke mate gebaseerd op de visie en architectuur die in 2017 vanuit het 
overheidsprogramma gegevenslandschap is ontwikkeld. 
9 De termen (data)federatie en (data)stelsel zijn in het kader van het toekomstbeeld synoniemen. 
10 Conform uitgangspunt 4 in het Beleidskader digitale basisinfrastructuur 

Figuur 2. Schematische visualisatie van de NL-Datafederatie 
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een stelsel met een zware centrale component. Uit welke data en functies de NL-Datafederatie bestaat, wordt 
in de hierna volgende paragrafen toegelicht. 

De optie om zowel per sector als per registratie met de datafederatie te koppelen, biedt de mogelijkheid om het 
data-aanbod beheerst te laten groeien door het aantal koppelingen geleidelijk uit te breiden naarmate de 
behoeften van de afnemers en de mogelijkheden van de houders en de verstrekkers van databronnen zich 
ontwikkelen. Het concept van met elkaar verbonden (afspraken)stelsels biedt tevens de flexibiliteit die nodig is 
om in de uitvoering recht te doen aan de belangen en behoeften van burgers en bedrijven omdat de 
beleidsverantwoordelijken voor sectoren en registraties de mogelijkheid houden om in eigen afsprakenstelsels 
aanvullende afspraken vast te laten leggen. Hierdoor kunnen ze recht doen aan het domein-/sectorspecifieke 
datagebruik. Het MedMij afsprakenstelsel11 dat voor de gezondheidszorg is ontwikkeld, is bijvoorbeeld 
geoptimaliseerd voor het gebruik van zeer privacy gevoelige patiëntgegevens en kent dus voor het delen van 
gegevens meer specifieke privacy afspraken dan bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet12 waarin vooral 
open data circuleert. Het betreft hier wel vrijheid in gebondenheid. Vanuit de overkoepelende stelselbesturing 
zal regie worden gevoerd om ervoor te zorgen dat afzonderlijke stelsels die tot de federatie toetreden de 
elementaire stelselafspraken in hun eigen afsprakensets gaan adopteren. Hierdoor wordt het mogelijk om de 
nationale datafederatie in de loop van de tijd verder uit te breiden met meer sectoren/domeinen die aan de 
aansluit- en gebruiksvoorwaarden van het nationale stelsel willen en kunnen voldoen. De sectorale data worden 
daarmee als het ware “ontschot” en gekoppeld, zodat meer data voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken beschikbaar komen. De kaderstelling vanuit de stelselbesturing in combinatie met het uitvoeren 
van toezicht en handhaving op de naleving van deze kaders zorgt er daarbij voor dat deze groei gecontroleerd 
plaatsvindt zodat burgers en bedrijven regie op hun gegevens houden en de gegevensuitwisseling in de NL-
Datafederatie beheersbaar en betaalbaar blijft. 

De inhoud van het toekomstig stelsel: de stelseldata 
Het basisidee van het oorspronkelijke stelsel van basisregistraties geldt nog steeds. Om als overheidsorganisaties 
samen te werken en elkaars gegevens te gebruiken, moeten de objecten waar de gegevens betrekking op hebben 
gestandaardiseerd en eenduidig geïdentificeerd worden. Dat is de identificerende functie van het stelsel: zorgen 
dat vaststaat dat de gegevens op hetzelfde betrekking hebben. De identificerende functie wordt mogelijk 
gemaakt door objecten en subjecten een uniek nummer toe te kennen. Wanneer alle overheidsorganisaties de 
objecten met de unieke nummers uit een basisregistratie overnemen en als koppelsleutel voor het aanhaken van 
eigen gegevens gebruiken, is de randvoorwaarde ingevuld dat de uitwisseling van gegevens over dezelfde 
objecten en subjecten gaat. Naast een uniek identificerende functie heeft het stelsel ook een informerende 
functie door kenmerken van objecten en subjecten die breed binnen de overheid gebruikt worden inzichtelijk te 
maken. Deze twee functies maken het mogelijk om de gegevens met elkaar te verbinden en tijd te besparen 
omdat de stelselafspraken borgen dat veel gebruikte gegevens en gegevenskoppelingen op een 
gestandaardiseerde manier en met een kenbare kwaliteit worden aangeboden waardoor ingewonnen gegevens 
meervoudig kunnen worden gebruikt. Partijen kunnen zich daardoor focussen op het toepassen en zo nodig 
verrijken van de data omdat het fundament voor het datagedreven werken al is gelegd.  

Hoewel het stelsel van de toekomst geen vooraf afgebakende inhoud kent, betekent het uitgangspunt van een 
gelaagd en dun stelsel dat goed moet worden afgewogen welke data aan het nationale stelsel wordt toegevoegd 
en in welke mate deze data aan de stelselkaders moet voldoen. Deze afweging wordt makkelijker als de 
betrokken objecten scherp zijn afgebakend. In de NL-Datafederatie staat daarom data (in de betekenis van 
gegevensverzameling) centraal en wordt niet langer uitgegaan van registraties. Registraties zijn historisch gezien 
nauw verbonden met specifieke (sectorale) uitvoeringstaken terwijl de toekomstige NL-Datafederatie juist tot 
doel heeft om meer data voor meervoudig gebruik te ontsluiten. Binnen bestaande registraties vallen vaak 
verschillende data objecten te onderkennen die zich in meer of mindere mate voor dit algemene gebruik lenen. 
Door hiervan uit te gaan en (groeperingen van) deze data objecten in verschillende categorieën in te delen, 
kunnen er binnen de NL-Datafederatie verschillende doelen en eisen aan worden gekoppeld. Dit introduceert 
groeipaden en voorkomt nodeloos hoge kosten omdat niet de gehele registratie naar het hoogste stelselniveau 

 
11 Zie https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ 
12 Zie https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/ 
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hoeft te worden getild als slechts enkele gegevens algemeen en intensief worden gebruikt. Hoewel deze 
classificatie zich in de loop van de tijd verder zal moeten ontwikkelen, kan de onderstaande opdeling met 
bijhorende kenmerken als vertrekpunt voor de inhoudelijke uitbreiding van het stelsel dienen: 

 Kerndata Basisdata Sectordata Overige 
data 

Beoogd gebruik  Algemeen Deels algemeen Domein/sector Buiten 
scope  

Datakwaliteit Voldoet aan 
inhoudelijke normen 
(stelselafspraken over 
minimale 
datakwaliteit zoals 
actualiteit, en 
volledigheid). 

Implementatie stelselafspraken 
voor verantwoord gebruik van 
identificerende 
kerndata/koppelsleutels. 
Informatiemodel conform 
stelselstandaard en volledige 
implementatie van 
stelselafspraken en standaarden 
m.b.t. het kenbaar maken van 
betekenis, kwaliteit en 
gebruiksdoel van de data.  
Kwaliteitsmonitoring conform 
stelselafspraken.  

Implementatie van de 
stelselafspraken voor 
verantwoord gebruik van 
identificerende 
kerndata/koppelsleutels. 
Data inhoud en 
datakwaliteit zijn in 
algemene termen in de 
stelselcatalogus 
beschreven.  
Verder conform sector-
/domeinnorm 

 

Servicekwaliteit Voldoet aan service 
level voor vitale 
infrastructuur. 

Voldoet minimaal aan basis 
service level stelsel. 

“As is”, afgestemd op 
sectoraal gebruik.  

 

Governance  Gezamenlijk, op 
stelselniveau 
georganiseerd.  
Regievoering vanuit 
het departement dat 
verantwoordelijk is 
voor de NL-
Datafederatie.  

Sectoraal georganiseerd  
+ niet vrijblijvende invloed buiten 
sectorale gebruikers  
Voor sector verantwoordelijk 
departement voert regie. 

Sectoraal georganiseerd. 
Voor sector 
verantwoordelijk 
departement voert regie. 

 

Financiering Beheer, exploitatie en 
doorontwikkeling 
structureel centraal 
gefinancierd 
(budgetfinanciering).  

Afgestemd op gebruik binnen 
sector/domein + structurele 
financiering (budget of tarief) van 
het buiten sectoraal gebruik. 

Afgestemd op gebruik 
binnen sector/domein  

 

Toezicht Onafhankelijke stelsel 
toezichthouder die 
handhavend kan 
optreden. 

Monitoring door verantwoordelijk 
departement of via sectoraal 
arrangement + monitoring vanuit 
het stelseltoezicht op naleving van 
stelselafspraken. (Handhaving 
blijft verantwoordelijkheid sector 
departement) 

Monitoring door 
verantwoordelijk 
departement of via 
sectoraal arrangement 

 

 

De categorie Kerndata betreft de identificerende gegevens binnen de NL-Datafederatie die algemeen worden 
gebruikt om koppelingen tot stand te brengen. Vanwege hun brede toepassingsgebied en de impact van 
datafouten op de dienstverlening aan burgers en bedrijven, gelden er stevige stelseleisen en is de governance, 
de financiering en het toezicht op stelselniveau belegd. Dit zware kader is alleen proportioneel voor data 
objecten die de kern van de overheidsinformatiehuishouding vormen. Dit geldt in elk geval voor de identificatie 
en daarmee verbonden contextonafhankelijke kenmerken van personen, rechtspersonen en locaties13. Door de 
identificerende attributen (veelal een uniek nummer) van deze drie objecten als koppelsleutel te gebruiken, kan 
een veelheid van databronnen informatiekundig worden gecombineerd. Een vraagstuk heeft immers vrijwel 

 
13 Advies vanuit Beleid Geo-informatie is de term “Object” te hanteren in plaats van “Locatie”. Dit wordt nog besproken.  
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altijd betrekking op iets of iemand en speelt zich ergens af. Deze kern van natuurlijke persoon, rechtspersoon en 
locatie sluit ook goed aan op de e-Government Core Vocabularies van het ISA programma14 van de Europese 
Commissie zodat er via het Nederlandse nationale data stelsel ook met datastelsels op Europees niveau kan 
worden gekoppeld.  

De categorie Basisdata betreft data binnen de NL-Datafederatie die meestal zijn oorsprong vindt in een domein- 
of sectorgericht uitvoeringsproces, maar die zich ook goed leent voor algemeen maatschappelijk gebruik volgens 
het basisregistratieprincipe van éénmalig inwinnen, meervoudig gebruiken. Deze categorie sluit daarmee aan op 
de kenmerken van de huidige 10 basisregistraties. Bij de doorontwikkeling van het huidige Stelsel van 
Basisregistraties naar de toekomstige NL-Datafederatie zal echter meer in detail naar de inhoud van de 
betreffende registraties moeten worden gekeken. Waarschijnlijk valt de meeste data in de bestaande 
basisregistraties als basisdata aan te merken, maar het is ook mogelijk dat bepaalde onderdelen in andere 
categorieën landen. Zo kunnen delen van de huidige Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister (HR) 
en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zich tot kerndata ontwikkelen, terwijl andere onderdelen 
basisdata blijven of wellicht zelfs als stelseldata worden aangemerkt omdat de analyse uitwijst dat ze vooral in 
de context van specifieke (sectorale) uitvoeringsprocessen worden toegepast. Het is de verwachting dat de 
categorie Basisdata niet beperkt zal blijven tot de (gedeeltelijke) inhoud van de huidige basisregistraties 
aangezien het datalandschap meer datasets bevat met objecten die een breed toepasbare, identificerende of 
informerende functie kunnen vervullen. Zo is het voorstelbaar dat vanwege de toegenomen aandacht voor 
dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu bepaalde gegevens over de identificatie en registratie van 
(landbouw)huisdieren als basisdata worden aangemerkt. Ook andere van oorsprong sectorale datasets zoals het 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) register, worden inmiddels zo breed toegepast dat daarin 
opgenomen data als basisdata aangemerkt kan worden. Hoewel het afsprakenkader voor deze categorie lichter 
is dan voor de categorie kerndata, geldt ook hier dat terughoudendheid is geboden en dat het bovensectorale 
gebruik substantieel en structureel genoeg moet zijn om plaatsing in deze categorie en dus het voldoen aan de 
aanvullende voorwaarden, te rechtvaardigen.  

De categorie Sectordata betreft datasets in de NL-Datafederatie met een wettelijke basis (veelal gekoppeld aan 
de term registratie) die daardoor binnen de administratieve werkelijkheid van een bepaald uitvoeringsdomein 
als “single source of truth” moeten worden beschouwd en die structureel kenmerken vastleggen van personen, 
rechtspersonen en locaties. Ze moeten daarvoor gebruik maken van, c.q. koppelen met, één of meerdere van de 
kern datasets en zich conformeren aan de daarvoor opgestelde stelselafspraken. Dit zorgt ervoor dat de 
gegevensstromen die via deze koppeling ontstaan transparant en traceerbaar worden zodat ze getoetst kunnen 
worden aan overheidsbrede normen en principes voor het borgen van veilig en verantwoord gegevensgebruik. 
Door de scope van de stelselafspraken tot deze categorie uit te breiden kan er tevens worden geborgd dat 
belangrijke sectorale gegevensverzamelingen onder “regie op gegevens” worden gebracht. De daarvoor 
benodigde transparantie over gegevensinhoud en gegevensgebruik heeft als bijkomend voordeel dat er ook 
beter zicht komt op sectorale data die qua gebruik en gebruiksmogelijkheden voor een opwaardering tot 
basisdata in aanmerking zou kunnen komen.  

Hoewel het toekomstig stelsel meer data zal omvatten dan het huidige stelsel, omvat het nog steeds slechts een 
deel van alle data die binnen de overheid wordt toegepast. Veel van deze “overige data” valt buiten de scope 
van de NL-Datafederatie. De federatie bevat namelijk uitsluitend data die is ingedeeld in één van de drie hiervoor 
genoemde categorieën. Daarnaast gebruikt de overheid nog vele andere soorten data zoals statistische data, 
sensordata en een massale hoeveelheid organisatiespecifieke data. Deze data vallen buiten de scope van de 
beoogde NL-Datafederatie en daarmee dus ook buiten de daarvoor geldende besturings- en 
financieringsarrangementen. Deze afbakening betekent echter niet dat de NL-Datafederatie geïsoleerd is van de 
rest van het Nederlandse data ecosysteem. De adoptie van overheidsbrede principes, afspraken en standaarden 
zoals vastgelegd in de Nederlandse datastrategie en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), 

 
14 Het ISA programma is gericht op het ontwikkelen van cross-border en cross-sector publieke diensten en kent de volgende 
object “cores”: Person, Location, Business and Public Organisation. Daarbij kunnen de laatste twee worden beschouwd als 
een verbijzondering van het abstractere object rechtspersoon (in de betekenis van de juridische constructie waardoor een 
eenduidig identificeerbare entiteit niet zijnde een natuurlijke persoon, rechten en plichten kan bezitten). 



Pagina 10 van 13 

Figuur 3 Overzicht stelselfuncties 

zorgt ervoor dat afnemers data uit de federatie op een verantwoorde manier met data uit andere bronnen 
kunnen combineren om daarmee op hun uitvoeringsproces toegesneden informatiediensten te leveren.  

De inhoud van het toekomstig stelsel: de stelselfuncties 
Naast de principes, afspraken en standaarden die een verzameling registraties tot stelsel maken, is er ook een 
beperkte set aan organisatorische- en technische stelselfuncties. Dit is functionaliteit die ervoor zorgt dat 
gebruikers het stelsel als één geheel ervaren en ze het in de NL-datafederatie opgenomen data-aanbod zo 
eenvoudig mogelijk kunnen toepassen. De op federaal niveau in te vullen stelselfuncties zijn in de hierna 
volgende overzichtsplaat weergegeven. De term functies is bewust gekozen en is geen synoniem van 
voorzieningen. De weergegeven stelselfuncties kunnen namelijk zowel met afspraken, als met standaarden, als 
met technische en organisatorische voorzieningen worden ingevuld, of met combinaties van deze drie. Zelfs als 
blijkt dat afspraken en standaarden niet voldoen en er een voorziening nodig is, dan biedt dit toekomstbeeld nog 
diverse realisatieopties. Zo kan er vanuit de stelselgovernance voor worden gekozen om de (door)ontwikkeling 
en het beheer van stelselvoorzieningen bij bestaande organisaties te beleggen, maar het is evengoed mogelijk 
om ze toe te wijzen aan een nieuw op te richten interbestuurlijke stelselorganisatie of om voor weer een andere 
variant te kiezen. Daarnaast zijn er nog allerlei keuzes mogelijk in de concrete invulling, bijvoorbeeld in de 
gekozen techniek of door te variëren in de omvang van het dienstenpakket en de hoogte van het dienstenniveau. 
Het is ook mogelijk dat generieke digitale overheidsvoorzieningen een stelselfunctie (deels) invullen. Zo zal het 
eID-stelsel voorzien in de identificatie van natuurlijke personen en zal MijnOverheid burgers faciliteiten bieden 
voor het inzien en (laten) corrigeren van in het stelsel opgenomen persoonlijke gegevens.  

Net zoals bij de stelseldata, zal er bij de stelselfuncties sprake zijn van een federatie waarbij partijen op basis van 
gemeenschappelijke afspraken en standaarden er in onderlinge samenwerking voor zorgen dat een functie wordt 
ingevuld. Dit kan door organisatorische samenwerking, bijvoorbeeld doordat medewerkers van verschillende 
organisaties een gemeenschap/netwerkorganisatie vormen om een stelselfunctie uit te voeren. Maar het kan 
ook technisch. Zo zal bijvoorbeeld de catalogusfuncties worden ingevuld doordat elke data-aanbieder op een 
gestandaardiseerde manier zijn aanbod beschrijft en ontsluit waardoor het voor afnemers mogelijk wordt om 
naar behoefte een overzicht van het stelselaanbod te verkrijgen en hier selecties in te maken. Hiervoor geldt dus 
ook een ander uitgangspunt van de federatie, namelijk (meta)data “van de bron”.  

Figuur 3. Overzicht stelselfuncties 
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3. Het gebruikersperspectief 
Versterking van de positie van de burgers en bedrijven 
Burgers en bedrijven als objecten van registratie en als leveranciers en gebruikers van stelselgegevens krijgen 
een sterkere positie in het stelsel. Hun belangen worden expliciet in de besturing vertegenwoordigd en ze krijgen 
ook een stem in het nieuwe toetsingsproces voor het beschikbaar stellen van persoonlijke stelseldata voor 
maatschappelijke doelen. De potentiële risico’s van het bredere en flexibelere data gebruik van de beoogde 
nationale datafederatie worden gereduceerd door stelselpartijen verplichtingen op te leggen m.b.t. het loggen 
van het gegevensgebruik, het transparant maken van gegevensgebruik in relatie tot genomen besluiten en het 
vanuit het stelsel ondersteunen van huidige en toekomstige inzage en correctiefuncties in de GDI (zoals 
MijnOverheid). Hiermee wordt ervoor gezorgd dat burgers en bedrijven dezelfde informatiepositie als de 
overheid krijgen en ze regie op hun gegevens kunnen (blijven) uitvoeren. 

De implementatie van de op transparantie en accountability gerichte stelselafspraken zal er ook voor zorgen dat 
de helpdeskfunctie van het stelsel (waarvan het huidige Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties deel uitmaakt) 
burgers en bedrijven beter kan helpen als deze last ondervinden van foute, of foutief gebruikte, stelseldata. De 
invulling van de stelselfuncties zorgt er ook voor dat het stelsel/de NL-Datafederatie geen anoniem, ongrijpbaar 
geheel is. Je kunt “het stelsel” bellen of mailen als je als gebruiker problemen ervaart (invulling stelselfunctie 
Helpdesk) en het is ook duidelijk waar partijen terecht kunnen als ze vinden dat de stelselspelregels niet 
behoorlijk worden nageleefd (invulling stelselfunctie Toezichthouder). Over het gebruik van data en het omgaan 
met fouten of ongewenste effecten worden stelselafspraken gemaakt om de menselijke maat te borgen. Dit zal 
onder andere tot uitdrukking komen in een beter op de uitvoeringspraktijk afgestemde benadering van het 
terugmelden. Het gestructureerd terugmelden blijft een belangrijk mechanisme om de kwaliteit van de 
stelseldata te verbeteren. Daarnaast zal het toekomstig stelsel ondersteuning bieden voor toekomstige 
infrastructurele voorzieningen die overheidsprofessionals in staat stellen om vanuit redelijkheid en billijkheid te 
handelen als de datawerkelijkheid te veel afwijkt van de realiteit van de burger of het bedrijf die hij tegenover 
zich heeft. 

Op een abstracter niveau wordt de positie van burgers en bedrijven verstrekt omdat bij de realisatie van het 
toekomstbeeld het borgen van publieke waarden centraal staat en dit niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het 
streven naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de publieke dienstverlening. 

Betere ondersteuning van de afnemers 
Het droombeeld voor het stelsel van de toekomst kan worden samengevat met laagdrempelig data zoeken, 
vinden en in samenhang toepassen ongeacht waar en bij wie de data zich bevindt. Omdat het stelsel het data-
aanbod op een gestandaardiseerde manier heeft gecatalogiseerd, kan er slim worden gezocht op (combinaties 
van) begrippen, toepassingsgebieden, organisatie, gebruiksvoorwaarden en andere ingangen zodat een afnemer 
eenvoudig kan ontdekken welke databronnen er aanwezig zijn om zijn probleem op te lossen en binnen welke 
kaders die kunnen worden benut. Om te kunnen vaststellen of het beschikbare data-aanbod ook echt bruikbaar 
is, wordt met de catalogusfunctie inzicht geboden in de gegevensdefinities en de oorsprong, kwaliteit en het 
vastgestelde gebruiksdoel van de betreffende databron. Hierdoor krijgen professionele gebruikers zoals 
wetgevingsjuristen en publieke of private softwareontwikkelaars de benodigde context om te bepalen of een 
bepaalde stelsel databron voor het beoogde doel geschikt is. Voor deze belangrijke taak kan de betreffende 
professional ook gebruik maken van de collegiale ondersteuning vanuit de Expertise functie. Met de 
catalogusfunctie kan de gebruiker tevens inzicht krijgen in de beschikbare technische services (api’s, knowledge 
graphs etc.) voor het afnemen van data, inclusief de daarbij behorende servicelevels en gebruiksvoorwaarden.  
Omdat de metadata van het stelsel zelf gestandaardiseerde open data is, is voor iedereen inzichtelijk welke data 
er in het stelsel circuleert, wat de kwaliteit daarvan is en waarvoor en door wie databronnen kunnen worden 
gebruikt. Het aanbod is dus transparant, wat niet alleen belangrijk is om het potentieel van de stelseldata te 
benutten, maar ook nodig voor het verkrijgen van maatschappelijk vertrouwen (geen “black box”). 

De toekomstig gebruiker krijgt dus vanuit het stelsel niet alleen inzicht in wat binnen het stelsel aan data 
beschikbaar is, maar krijgt ook de informatie die nodig is om te kunnen vaststellen of het aanbod inhoudelijk, 
kwalitatief, technisch en qua gebruiksvoorwaarden op zijn behoefte aansluit. Als dat zo is, dan zorgt het stelsel 
er ook voor dat het aanbod eenvoudig kan worden benut. Publieke of private afnemers die zich binnen het stelsel 
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hebben geïdentificeerd en die stelselgegevens op de stelselmanier opvragen, dus met het automatisch 
afdwingen van de daarin verweven rechtmatigheidscontroles, kunnen de beschikbaar gestelde databronnen 
gaan toepassen zonder dat ze leveringsovereenkomsten met de betreffende bronhouder(s) hoeven te tekenen 
of individuele (technische) leveringsafspraken hoeven te maken. De in het stelsel geïmplementeerde functies in 
de vorm van afspraken, standaarden en voorzieningen zorgen er daarbij voor dat de legitimiteit van gebruik 
geautomatiseerd kan worden bepaald en achteraf altijd traceerbaar is wie, wanneer voor welk doel data heeft 
benaderd zodat foutief en oneigenlijk datagebruik kan worden gesignaleerd en gecorrigeerd.  

4. Het besturingsperspectief  
Net zoals bij het huidige stelsel van basisregistraties komen in de NL-Datafederatie de afspraken over scope en 
kwaliteit van stelseldata en stelselfuncties in onderlinge samenwerking tot stand. Een verschil is wel dat als 
afspraken eenmaal zijn gemaakt de naleving minder vrijblijvend is. Er is sprake van formeel stelseltoezicht en er 
zijn in de besturing van het stelsel meer mechanismen opgenomen om partijen te stimuleren de gemaakte 
afspraken na te komen. Daartoe kunnen waar nodig afspraken over stelseldata en stelselfuncties in wet- en 
regelgeving worden verankerd. Stelselafspraken gaan dus altijd hand in hand met stelselbevoegdheden om deze 
te kunnen handhaven. Bevoegdheden gaan echter ook gepaard met verantwoordelijkheden. De 
stelselregiefunctie heeft de plicht om bij het tot stand komen van afspraken de belangen van alle partijen mee 
te nemen en bij voorstellen voor aanpassing van de NL-Datafederatie ook rekening te houden met de praktische 
uitvoerbaarheid van de beoogde veranderingen. Een belangrijk aspect daarbij is het voorzien in financiële 
dekking van de kosten die met het toevoegen of aanpassen van een stelsel databron of stelselfunctie gepaard 
gaan. Hierbij moeten alle relevante kosten in beschouwing worden genomen: realisatiekosten, transitiekosten, 
bijhoudingskosten en instandhoudingskosten (kosten voor beheer, exploitatie en doorontwikkeling).  
Voor het bestuurbaar, beheersbaar en betaalbaar houden van de NL-Datafederatie, is het bewaken van de scope 
van de NL-Datafederatie een belangrijk aspect van de toekomstige stelselgovernance. Daarbij spelen de volgende 
uitgangspunten een rol:  

 Er is een duidelijke afbakening tussen de besturing van de NL-Datafederatie en de overkoepelende besturing 
van het Nederlandse data ecosysteem waar de NL-Datafederatie deel van uitmaakt. 

 Binnen de NL-Datafederatie is gelaagdheid in de besturing aangebracht, afgestemd op de classificatie van 
de in de federatie opgenomen data. 

 Er wordt in de besturing van de federatie onderscheid gemaakt in afspraken, standaarden en voorzieningen 
die door alle aangesloten partijen verplicht moeten worden geïmplementeerd (in scope) en de uitwerking 
van stelselfuncties waarbij op het niveau van gebruikersgroepen of domeinen/sectoren vrijwillig de 
samenwerking wordt gezocht (buiten scope).  

5. Het realisatieperspectief  
Zoals al in de inleiding is toegelicht, is deze toekomstvisie geen blauwdruk en is de omvang en het tempo waarin 
het wordt gerealiseerd afhankelijk van ambitie, noodzaak en mogelijkheden. Het kiezen hierin is niet alleen een 
nationale kwestie, maar zal steeds meer ook vanuit de EU worden gestuurd. Hoewel er nog veel te kiezen valt, is 
het wel wenselijk om als onderdeel van het toekomstbeeld ook richting te geven aan de verdere realisatie. 
Hiertoe worden hierna uitgangspunten voor de praktische- en conceptuele uitwerking gegeven.  

Uitgangspunten voor de praktische uitwerking 
Er wordt vanuit gegaan dat het toekomstig stelsel, de NL-Datafederatie, wordt opgebouwd vanuit een evolutie 
van het huidige stelsel van basisregistraties, in nauwe samenwerking met de uitwerking van de interbestuurlijke 
datastrategie Nederland. Dit gebeurt aan de hand van een meerjarig ontwikkelprogramma waarin verschillende 
plateaus te onderkennen zijn. Hierin wordt van jaar tot jaar op basis van gebruikersbehoefte, politieke 
prioriteiten, (internationale) maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen, beschikbaar budget en 
verandervermogen van de betrokken partijen de veranderopgave voor een volgend jaar geconcretiseerd. Dit 
ontwikkelprogramma zal gelijk oplopen met de ontwikkeling van de beheerportefeuille. Dat wat ontwikkeld 
wordt, moet immers ook structureel in beheer kunnen worden genomen.  
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Uitgangspunten voor de conceptuele uitwerking 

Kernelement van het toekomstbeeld is het centraal stellen van burgers en bedrijven, waarbij uitbreiding van het 
datagebruik gepaard gaat met het borgen van publieke waarden. Om dit waar te maken, is het van belang dat 
de realisatie van het toekomstbeeld vanuit dit perspectief wordt gestuurd. Daarbij moet in elk geval rekening 
worden gehouden met de hierna genoemde uitgangspunten.  

Het stelsel voorziet in gecontroleerde toegang tot gevoelige data 

Voor het toegang bieden en afnemen van data die niet gevoelig is, volstaan veelal algemene toegangsregels, 
bijvoorbeeld bij een bron die als open data is aangemerkt. Voor gevoelige stelseldata zoals persoonsgegevens, 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van het BSN als identificatie en koppelingssleutel, is meer nodig. De eerste optie 
die het toekomstig stelsel moet gaan ondersteunen, is het toepassen van dataminimalisatie waarbij de 
vertrekkers van stelseldata intelligente bevragingsdiensten leveren die antwoord geven op een door de gebruiker 
gestelde informatievraag. In een aantal gevallen zal daardoor de data-uitwisseling niet meer privacygevoelig zijn. 
Als dataminimalisatie geen oplossing biedt, dan is een volgende stap dat de poortwachterfunctie op basis van 
een formeel vastgesteld toetsingskader bepaalt of de combinatie data - gebruikersgroep - gebruiksdoel kan 
worden toegestaan. Dit is een drempel om ervoor te zorgen dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt 
tussen de vaak tegenstrijdige maatschappelijke belangen bij nieuwe vormen van sector overstijgend datagebruik. 
Door de verantwoordelijkheid voor deze toetsing op stelselniveau te beleggen, kan kennis over verantwoord 
datagebruik worden gebundeld en ontstaan er meer mogelijkheden om de afweging transparant en 
controleerbaar te maken. Dit maakt het proces efficiënter doordat individuele data-aanbieders worden ontzorgd 
omdat ze op uitvoeringsniveau geen belangenafweging meer hoeven te maken die eigenlijk op het politieke 
niveau thuishoort. Als ook deze stap geen mogelijkheden voor het gewenste meervoudig gebruik van 
persoonlijke stelseldata biedt, dan is een derde optie dat aansluiting wordt gezocht bij de vanuit het stelsel 
geboden koppeling met de overheidsbrede Regie op Gegevens functies zodat de betreffende burger zelf kan 
kiezen of gegevens gedeeld mogen worden.  

Datavirtualisatie en data bij de bron worden regel en geen uitzondering 

Het afdwingen van afspraken, het transparant maken van het gegevensgebruik en het corrigeren van fouten het 
herstellen van de gevolgen daarvan, is alleen mogelijk als data binnen de kaders van het stelsel wordt toegepast. 
Dit lukt alleen als data en applicatie worden ontvlochten en er bij het datagebruik consequent het principe van 
“data bij de bron” wordt doorgevoerd en er geen gebruik wordt gemaakt van met applicaties verweven kopieën 
die niet de actuele status van de bron weergeven. Het stelsel zal verschillende afspraken en standaarden 
ondersteunen om dit uitgangspunt te realiseren. Zo zal het mogelijk worden om brondata rechtstreeks via 
dataservices (api’s) te benaderen, maar zal het voor afnemers ook mogelijk worden om op de gebruikscontext 
afgestemde virtuele data “views” op deze brondata te definiëren waarbij het op “de stelselmanier weken” ervoor 
zorgt dat dat daarbij de relatie met de bron intact blijft. 

Hoewel er in de toekomst steeds minder technische belemmeringen voor het rechtstreeks bevragen van 
brondata zullen zijn, blijven er nog steeds toepassingen over waarbij dit niet kan omdat het bijvoorbeeld te traag 
werkt of te kostbaar is. Het toekomstig stelsel zal daarom ook voorzien in afspraken en standaarden op basis 
waarvan verstrekkers en afnemers van stelsel (bron)data in onderlinge samenwerking automatisch 
gesynchroniseerde kopieën kunnen beheren. 


