
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

Hoe gaan we om met registraties? 
Bevindingen 5eworkshop over “(Basis)registraties”, 6 maart 2013, 
Belastingdienst, NS Station Amersfoort  

Inleiding 5e workshop  
De 5e workshop richt zich op validatie van de bevindingen van de 4e workshop en gaat dieper in op 
een aantal belangrijke aspecten van “organisatieoverstijgende registraties”. Constatering na de 4e 
workshop is dat er weliswaar andere eisen zijn aan beheer en gebruik van data uit basisregistraties, 
maar dat een aantal belangrijke aspecten ten aanzien van afspraken over en voorzieningen voor 
gebruik van toepassing zijn op alle registraties die organisatie overstijgend zijn. 

Digikoppeling en digipoort zijn voorzieningen die uitwisseling met registraties faciliteren. De 
workshop richt zich in de eerste instantie op de behoeften die naar voren komen bij samenwerken in 
gebruik van gegevens. Een andere groep richt zich specifiek op het meer technische organiseren van 
de gegevensuitwisseling zelf – dat valt niet in de scope van deze groep. 

Ook wordt geconstateeerd dat er weliswaar een stelselcatalogus is, maar deelnemers geven aan dat 
het moeilijk is om specifieke informatie te achterhalen. De documentatie over het stelsel is op dit 
moment nog marginaal, en niet goed dekkend. Het ontbreken van een “stelselverantwoordelijke” 
maakt het moeilijk dit substantieel te verbeteren.  

Algemene bevindingen 5e workshop 
De bevindingen uit de 4e workshop worden nogmaals onderschreven. 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 

De lessen die geleerd zijn dienen vertaald te worden in praktische afspraken, zoals “het recht om met 
rust gelaten te worden”; “het recht om vergeten te worden”, maar ook het recht te weten welke 
informatie er over je verzameld wordt, wie die informatie inkijkt en hoe je de registratie kan 
aanvechten als dat nodig is. 

Dit “vertalen” is de focus van de 6e workshop (afsluitende workshop over basisregistraties). 

Specifieke issues gerelateerd aan Registraties 
Bij registraties moeten een aantal principes geoperationaliseerd worden. Voor een belangrijk deel 
zijn deze gerelateerd aan de twaalf uitgangspunten die ten aanzien van de basisregistraties in 2011 
met de Tweede Kamer gecommuniceerd zijn:  



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 4e workshop werd al geconstateerd dat het inzagerecht van het gebruik, en correctierecht, door 
“geregistreerde” daar bij kwam. Deels is hiermee al invulling gegeven aan 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”;.  

- “de klant mag er géén last van hebben hoe de overheid zichzelf georganiseerd heeft” 

Daar komt bij het principe van “doelbinding” van data: 

- alleen die data gebruiken die je echt nodig had voor doel, en mag/moet gebruiken vanuit de 
wet; 

o e.g. persoonlijke data in principe alleen gebruiken voor doel aangegeven bij 
inwinning; 

- Proportionaliteit (minimale datavoorziening) passende bij welbepaalde (sub) doelen, op elke 
stap binnen een proces. 

Er wordt geconstateerd dat er sprake is van een spanning tussen het leveren van kwaliteit van 
(gepersonifieerde) dienstverlening, en het borgen van privacy van burger. Geconstateerd wordt dat 
het goed zou zijn als de burger een stem heeft in welke data van hem/haar breder gebruikt mogen 
worden zodat de burger beter bediend kan worden. 

Basisregistraties “moeten” (volgens de wet) gebruikt worden in bepaalde omstandigheden. 
“Verwezing” (i.e. uit de context halen en vervolgens een leven leiden zonder dat die context aan het 
gegeven gekoppeld blijft) van data is een potentieel gevaar dat voorkomen moet worden door: 

- De link met de bron aan te geven; 

- Time stamp van opvraagmoment van gegeven. 

Geconstateerd wordt dat het belangrijk is dat bij “levering” het ID van het gegeven (waar kan ik het 
vinden, van wanneer is deze opvraging) meegeleverd wordt. Bij Besluiten is het van belang welke 
specifieke informatie op het moment van het Besluit beschikbaar was… dit moet dus vastgelegd 



kunnen worden. In de praktijk vind je dossiers waarin screen prints zijn opgenomen. Deze manier van 
werken (“by copy”) is erg bewerkelijk maar helpt wel, tenzij je met zekerheid weet dat een specifiek 
gegeven zoals op dat moment (time stamp)  beschikbaar, later gereconstrueerd kan worden? Er is 
voldoende jurisprudentie om te weten wat “juridisch sluitend bewijs” is … maar wellicht kan een 
goede inrichting van het stelsel leiden tot een situatie waarin ambetnaren bij uitvoering van hun 
werk er steeds vaker op kunnen rekenen dat de nu gebruikte gegevens “by reference” later 
teruggevonden kunnen worden, indien nodig. Hoe zou het zijn als dit vastleggen eenvoudig en 
eenduidig door het systeem ondersteund wordt? 

Hiermee kan ook worden voorkomen dat data die na een bepaalde periode verwijderd moeten 
worden (bijvoorbeeld: strafblad) niet hun eigen leven blijven leiden in allerhande dossiers. Op dit 
moment is vanuit archivering de “best practice”: gooi niet weg uit je systeem, maar verander van 
status. Nogmaals: als gegevens na x jaar weggegooid moeten worden, doe dat dat ook – dan is 
statusverandering niet voldoende. 

Daarnaast (ook “time stamp” related) kan het voorkomen dat de wijze waarop zaken geregistreerd 
worden niet altijd overeenkomen met de praktijk. Zo kunnen er bijvoorbeeld problemen zijn met de 
combinatie van een bestaand en nog te slopen huis en een op die plek nog te bouwen nieuw huis. 
Door onder andere een bouwvergunning bestaat het nog te bouwen huis in administratief opzicht 
reeds, terwijl het oude huis nog niet gesloopt is. Dit is meer dan een kwestie van een time stamp en 
opslaan van historische gegevens. In dergelijke situaties moeten de basisregistratries op hetzelfde 
moment twee vergelijkbare objecten toestaan, bij bijvoorbeeld één adresentiteit. 

Gedurende de workshop wordt (nogmaals) geconstateerd:  

- 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; 

- (Wettelijke) beperking gebruik BSN leidt soms tot problemen met identificeren in processen 
– vloeit voort uit behoefte bescherming privacy van personen. Er is breed behoefte aan een 
effectieve weg vooruit (nb: voor niet- persoonsgebonden identificaties gelden deze 
beperkingen niet). 

Verder wordt nogmaals aangegeven dat er een aantal verkeerde prikkels zitten in het 
financieringsmodel van basisregistraties. Dit verdient nader aandacht. Ook bij gebruik door 
overheidsorganisaties worden soms kosten in rekening gebracht terwijl de opvraging verplicht 
gedaan moet worden. Overwogen zou kunnen worden dat (overheids-) organisaties die in opdracht 
van bevoegd gezag werk moeten uitvoeren (vrij?) toegang tot de nodige basisregistraties zouden 
moeten hebben. 

Issues waar nog op teruggekomen moet worden: 

- je hebt soms toegang tot gegevens die je officieel niet mag gebruiken maar die wel de 
uitkomst van een proces kunnen beïnvloeden (“tappen van telefoons”); 



- hoe kunnen we komen tot een voorziening waarin de burger/bedrijf/instelling terug kan zien 
wie je gegevens ingezien heeft (en wanneer, en met welke reden); 

Registratie niet-ingezetenen: regelingen bij grensoverschrijdende situaties kent nog veel 
onduidelijkheden, en is een gebied dat in de komende jaren steeds meer aandacht zal krijgen. Nu 
worden er op EU niveau al initiatieven genomen tot het creeeren van pan Europese voorzieningen, 
en dit zal naar verwachting alleen maar verder toenemen. Voordeel is dat hier wellicht van geleerd 
kan worden, nadeel is dat dit kan leiden tot noodzaak aanpassing legacy systemen. Meepraten in 
Brussel helpt om beter nieuwe ontwikkelingen te zien aankomen, en om er voor te zorgen dat de 
Nederlandse ervaring wordt ingebracht zodat wat uit Brussel komt “net zo goed, of in ieder geval niet 
slechter” is dan wat we nu zelf gebruiken. 

-=O=- 



 

Bijlage 1 – Deelnemerslijst 
Deelnemers per workshop, voor elk van de tien workshops, per 7 maart 2013 (X: aanwezig, en O: afwezig) 

NB: voor workshop 7, 8 en 9 zijn recentelijk nieuwe data aangekondigd, dus daarvoor zijn dit de opgaven die binnen 4 uur 
na melding van de nieuwe data binnenkwamen. De locatie voor WS8 wordt nog nader bevestigd. 

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 WS9

front office front office front office basis 
registratie

basis 
registratie

basis 
registratie

e-dossiers e-dossiers e-dossiers

VNG Den 
Haag

Station 
Amersfoort

SVB 
Amsterdam

Provinciehuis 
Utrecht

Station 
Amersfoort

Stadhuis Den 
Bosch  

Station 
Amersfoort Utrecht

VNG Den 
Haag

Deelnemer email 16-jan 30-jan 13-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 17-apr 24-apr 1-mei
André Batenburg a.batenburg@pzh.nl  x x x o x x x x x
Bert Beentjes bert.beentjes@kadaster.nl x x x o o
Mary Beijleveld MBeijleveld@svb.nl   o o o o o o o
Saco Bekius sf.bekius@belastingdienst.nl x x x x x x x x x
Maarten Botterman maarten@gnksconsult.com  x x x x x x x x x
Marinus de Graaff m.de.graaff@dlg.nl     x x o o o xx
Joshua de Haseth joshua.de.haseth@flevoland.nl  o o o x x x
Toon de Rouw TdRouw@dommel.nl   o o o o x x
Arjen Dijkstra a.dijkstra@dienst-regelingen.nl         o o o o o o
Ferdie Fokke ferdie.fokke@duo.nl o o o o o o o o x
Cor Franke cor.franke@wxs.nl  o o o x o o o
Menno Gmelig Meijling MGmeligMeijling@svb.nl  o o o o o o x
Jan Groeneveld jan.groeneveld@duo.nl o o o o o o x o o
Gerald Groot Roessink gerald.grootroessink@duo.nl o o o o o o o x o
Frans Hooft van Huysduynen frans.hooft@provincie-utrecht.nl  o o o o o o x x x
Jan Jennissen Jan.Jennissen@minbzk.nl      o o o o o
Willem Eise Jongsma W.Jongsma@cjib.minjus.nl o o o x x x x x x
Willem Kossen wkossen@bkwi.nl x x o x x x x x x
Gerard Kreuk gkreuk@svb.nl  o o o x o
Yassine Lamchachti Yassine.Lamchachti@duo.nl    o o o o o
Janfolkert Muizelaar j.c.f.muizelaar@belastingdienst.n o x x o o
Jelle Nauta jelle.nauta@duo.nl o o o o o x
Chris Nellen cnellen@argitek.nl x x o o o o o
Eelke Nicolai enicolai@brabant.nl   x x x o x x
Eric Nijenhuis eric.nijenhuis@uwv.nl x x x x x x x x x
Marian Overgaauw h.m.a.overgaauw@dienst-regelin      o o o o x o x
Tom Peelen tom.peelen@logius.nl o o o o x
Ellen Roeper Ellen.Roeper@duo.nl o o o x x x
Ellie Schetters e.schetters@gelderland.nl     o o o o o xx
Johann Schreurs johann.schreurs@duo.nl o o o o o o o
Adrie Spruit adrie.spruit@kinggemeenten.nl x x x o x x x
Nadeem Taverne ntaverne@hetcak.nl   o o o o o x x o x o
Marten Terpstra mterpstra@ipo.nl  o o o x o
Jaap van den Berg jaap.vandenberg@duo.nl o o o x o o x x x
Mark van den Broek mark@in.spiratie.nl o x x o x
Piet van der Krieke Piet.vanderKrieke@kadaster.nl o o o x x x
Rob van der Velde r.vander.velde@provinciegroning  o o o o o xx
Josien van Dommelen jvandommelen@ipo.nl   o o o x o o
Jan van Driel Jan.Driel@minbzk.nl      o o o o o
Jasper van Lieshout Jasper.Lieshout@ictu.nl x o o x o xx
Anton van Weel Anton.Weel@ictu.nl o o o x o x
Wieger Venema wvenema@upcmail.nl   x o o x o xx
Ivar Vennekens i.vennekens@mineleni.nl     x x x o o
Arjan Wartna awartna@svb.nl  o o x o o
Derkjan Zweers DW.Zweers@overijssel.nl  o o o x x x
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