
NORA – katern “Verbinden” workshopverslag 

Hoe gaan we om met registraties? 
Bevindingen 6eworkshop over “(Basis)registraties”, 13 maart 2013, Stadhuis 
Den Bosch  

Inleiding 6e workshop  
De 6e workshop is de afsluitende workshop van een reeks van drie die zich gericht hebben op wat er 
komt kijken bij goed registreren. Gedurende de 5e workshop is er een lijst met “praktische afspraken” 
voorgelegd welke van belang zouden kunnen zijn bij “goed gebruik maken van registraties”. Ter 
voorbereiding op de 6e workshop zijn deze “praktische afspraken” nogmaals, maar nu als enquête, 
voorgelegd aan de deelnemers aan de 5e workshop. De resultaten zijn besproken in deze workshop.  

Doelstelling van de 6e workshop is om helder te krijgen of we nu alles op een rijtje hebben staan wat 
er nodig is voor “goed gebruik van registraties”, en daarbij met name die waarvan de data voor méér 
dan één doel gebruikt worden. 

Samenvatting bevindingen 6e workshop 
Naar aanleiding van de enquête wordt geconstateerd dat er een groot gat is tussen was 
respondenten “belangrijk” vinden, en wat daadwerkelijk gebeurt. Dus waar iedereen het er over eens 
is dat deze zaken goed geregeld moeten worden (soms zelfs wettelijk betaald) wordt er breed 
geconstateerd dat dit niet zo gebeurt. De werkelijkheid loopt dus significant achter op de visie. De 
enquêteresultaten zijn weergegeven in de annex – resultaten enquête. 

Er werd op gewezen dat veel van de voorgestelde afspraken duidelijk te traceren zijn naar wat er al 
in de “Burger Service Code” gezegd wordt. De Burger Service Code is een gedragscode met tien 
kwaliteitseisen voor de relatie tussen burger en overheid in de moderne (digitale) samenleving. Deze 
eisen zijn geformuleerd als rechten van burgers en daarbij behorende plichten van overheden – de 
eerste versie dateert van 2005. Deze tien kwaliteitseisen zijn ook weergegeven in de annex. 

In de behandeling rond van de SEPA casus werd duidelijk dat een gemeenschappelijk vraagstuk niet 
direct tot een gemeenschappelijke administratie leidt. Veel overheidsorganisaties hebben te maken 
met de nieuwe regels rond de incassomachtiging. Het gaat hier echter steeds om afzonderlijke 
machtigingen voor specifieke situaties. 

Er wordt geconstateerd dat er bij het organiseren van de informatievoorziening van de overheid 
veelal is uitgegaan van het informatieaanbod. De behoefte is dat er meer nadruk zou moeten liggen 
op een vraag-gestuurde oriëntatie. Samenwerken is mensenwerk, en deze mensen hebben een 
behoefte aan betere toegankelijkheid van kennis over de informatie die een registratie kan bieden. 
Ook is het voor de samenwerking noodzakelijk dat de aanbieder kennis heeft van de situaties in de 
overheid waar deze worden toegepast.  

De oogst die we daarbij hebben binnengehaald: 



1. uitslag kleine enquête (Gat tussen “wat er nodig is” en “wat er is”) 

2. verschil tussen de registratie en de voorziening waar deze op is ingericht 

3. kennis van wederzijdse domeinen als randvoorwaarde voor effectief gebruik basisregistraties 

Gat tussen “wat er nodig is” en “wat er is” 
Zoals in de tweede workshop afgesproken heeft een aantal deelnemers de vragen die je over en 
weer moet durven stellen (zie bijlage <xx>) in het kader van de informatievoorziening, voor de eigen 
situatie beantwoord. De staaf diagrammen hieronder zijn een weergave van die antwoorden. In de 
bovenste (rode) staaf de mate waarin deze kwaliteit aanwezig is. De onderste (blauwe) geeft weer of 
de kwaliteit gewenst is.  

 

Er hebben 9 deelnemers aan de steekproef meegedaan (1 waterschappen, 3 provincie en 5 rijk). 
Hiermee is de steekproef niet representatief. Wel valt op dat door de deelnemers consistent wordt 
geantwoord. Er is volgens hen een groot gat tussen wat wenselijk is en wat momenteel is 
gerealiseerd. Voor enkele onderwerpen wordt voor delen al aan het wensbeeld voldaan. Er is 
zodoende ervaring. 

Voor een verdere uitwerking van een architectuur die aan de vragen tegemoet komt is een verdere 
concretisering van de antwoorden noodzakelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de vraag rond de 
doelen waarvoor een gegeven wordt gebruikt. Gaat het hier om een duiding op modelmatig niveau: 
“Dit gegeven wordt in de volgende situaties mogelijk gebruikt”. Of gaat het om het concrete gebruik: 
“Medewerker Jansen heeft het door u over 2011 verstrekte resultaat overige werkzaamheden (€ 
1202) gebruikt voor de vaststelling van uw aanslag inkomstenheffing 2011.”. We hebben het nog niet 



met deze concreetheid over de vragen gehad. Het is duidelijk dat beide varianten tot een totaal 
verschillende architectuur leiden.  

Verschil tussen de registratie en voorziening 
Om meer gevoel te krijgen bij kandidaat registraties die breed te delen zijn is gekeken naar SEPA als 
casus. SEPA staat voor “Single European Payment Area” en gaat over de manier waarop in Europa. 
Uiterlijk vanaf februari 2014, betalingen gedaan gaan worden in binnen- en buitenland. Hierbij is 
expliciet gekeken naar machtigingen. Met de invoering van SEPA worden andere eisen aan de 
administratie van machtigingen1 gesteld. 

Bij het behandelen van dit thema is het van belang er bij stil te staan wat wordt geregistreerd. In dit 
geval gaat de registratie populair geformuleerd over het volgende: 

• De overheid vraagt een burger of een bedrijf om in het kader van een bepaald doel om een 
machtiging tot het incasseren van een rekeningnummer die betreffende burger of bedrijf 
toebehoord. 

• De eis vanuit SEPA is dat deze machtiging (gebonden aan het doel) digitaal en controleerbaar 
wordt geregistreerd. 

Bij de verdere analyse van de casus wordt duidelijk dat de machtiging voor de diverse partijen in de 
overheid wel dezelfde vorm heeft, maar niet hetzelfde doel dient. Dit is concreet te maken met de 
volgende twee gebruiksvormen van een incasso machtiging. Het ministerie van onderwijs wil de 
terugbetaling van studie financiering automatisch incasseren. Het ministerie van justitie wil een 
overeengekomen betalingsregeling voor het voldoen van een boete automatisch incasseren. Beide 
machtigingen dienen hier een verschillend doel. Met andere woorden, de machtigingen dienen een 
ander doel. De registraties hebben een eigen beheerder. 

Een belangrijke eis aan een registratie is dat deze uitspraken met een gelijk doel omvat. Daar wordt 
hier niet aan voldaan. 

Echter omdat de machtigingen wel gelijk vormig zijn, is er hier wel een kans om een 
gemeenschappelijke voorziening voor het beheren van machtigingen in te richten. Iedere beheerder 
van machtigingen kan hier zijn eigen register op inrichten. 

Belang van kennisuitwisseling 
Registraties zijn in de eerste plaats tot stand gekomen zijn om op één (of in ieder geval een beperkt 
aantal) vragen antwoord te kunnen geven. Inmiddels wordt vanuit een veelheid van 
overheidsprocessen data opgevraagd vanuit de basisregistraties, en is er zelfs een verplichting dit te 
doen. Hierbij wordt aangetekend dat: 

                                                             
1 Het gaat hier om machtigingen tot het incasseren van een bankrekeningen. Dit is iets 
anders dan de machtiging tot vertegenwoordigen, waar DigiD-machtigen invulling aan gaat 
geven. 

Comment [avw1]: Conclusie is wat mij 
betreft ook dat Registratie en Ontsluiting 
twee verschillende functies zijn, waarbij 
andere kwaliteitscriteria gelden. 
Registratie gaat met name over het in 
stand houden kwalitatief goede 
‘grondstoffen’; 
Ontsluiting gaat met name om kwalitatief 
goede product- & dienstverlening richting 
afnemers. 



1- De context van de data cruciaal is en met de data meegezonden zou moeten worden: het moge 
duidelijk zijn dat de data niet dezelfde informatiebehoefte dekken bij de veelheid aan vragen die 
gesteld worden; 

- Dit geldt ook met betrekking tot het tijdstip van opvragen (time stamp) omdat dit 
relevant kan zijn bij bezwaar- en beroepsprocedures; 

- Ook wordt aangetekend dat sommige registers niet goed om kunnen gaan met de 
dynamiek van de registratie, met name als op hetzelfde moment opvraagbaar moet zijn 
wat de status van iets is: op dit moment, hiervoor, in verleden, straks, in de toekomst; 

- Ook wordt aangetekend dat Registratie en Ontsluiting twee verschillende functies zijn, 
waarbij andere kwaliteitscriteria gelden: 

» Registratie gaat met name over het in stand houden kwalitatief goede 
‘grondstoffen’; 

» Ontsluiting gaat met name om kwalitatief goede product- & dienstverlening 
richting afnemers. 

2- Veel registers zijn (nog) niet zodanig georganiseerd dat:  
- er na te gaan is wie (of: welke instelling) wanneer welke gegevens heeft geraadpleegd; 
- data na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigd worden. 

Een belangrijke oorzaak ligt in het feit dat de eerste opdracht van registers is de continuïteit voor de 
primaire processen te waarborgen. Al het andere volgt, en veel registers gaan over grote 
hoeveelheden data, en zijn vaak verschillend georganiseerd door historische processen. Er wordt dan 
ook opgemerkt dat een “versnelde opschoning” om alle (basis)registraties up-to-date en goed op 
elkaar afgestemd te krijgen geen haalbaar proces is, zowel financieel als qua organisatie.  

Als weg vooruit wordt aangegeven dat er duidelijke en eenduidige doelen gezet moeten worden die 
stabiel zijn zodat deze bij iedere verdere ontwikkeling in registers meegenomen kunnen worden als 
richtsnoer. 

Dit maakt dat de organisatie van informatie (in basisregistraties, maar ook sectorale registraties) 
veelal aanbod-gestuurd is georganiseerd. Zo is er een Stelselcatalogus, en een Dienstencatalogus, en 
deze worden gevuld vanuit het aanbod van stelsels en dienstenleveranciers. De bruikbaarheid, 
wanneer men wil weten waar de data gevonden zouden moeten kunnen worden die antwoord 
geven op bepaalde vragen, wordt zelfs door experts als “moeilijk” en “gering” beoordeeld. Bij het 
opbouwen hiervan is niet van de vraag uitgegaan: en daar gaat het nu om. 

Er is dus behoefte aan kennisondersteuning om de data te kunnen ontsluiten die nodig zijn om 
antwoorden te kunnen geven. Hierbij zijn catalogi belangrijke hulpmiddelen, maar het zou goed zijn 
als ze “bruikbaarder” werden om antwoord te kunnen geven op vragen. Waar dit regelmatig 
aangegeven is, zijn er (nog) geen grote stappen hierin gemaakt. Aangegeven wordt dat catalogi 
sowieso hulpmiddelen blijven: echt antwoorden kunnen vinden is meestal mensenwerk. Een goede 
ondersteuning van mensen in het vinden van informatie en het aanbieden van informatie is dan ook 
op zijn plaats. Gepleit wordt voor “eigenaar” van het stelsel, maar ook die zal het niet alleen kunnen 
doen. Er is behoefte aan een “kennis netwerk”, “kennis platform” die hierbij kan helpen. Zo’n kennis 



netwerk zal evenwicht moeten vinden tussen wat er “centraal” geregeld wordt aan kennis, en wat er 
“decentraal” geregeld wordt: duidelijk is dat er tenminste mensen aangewezen zullen moeten 
worden bij de registers die verantwoordelijkheid nemen voor toegang tot de registers. Het proces 
van ‘informatie maken uit aangeboden gegevens’ is maatwerk. Het is voor elk afzonderlijk 
bedrijfsproces anders, er spelen elke keer weer andere zaken een rol en de afweging tussen zaken is 
ook elke keer anders. Bovendien is deze wereld zeer specialistisch. Vertrouwen op algemene 
middelen en voorzieningen en extensieve kennisondersteuning is per definitie onvoldoende. 

Doelstelling van het “mensenwerk” is de afnemers van data te laten komen tot betere 
vraagformuleringen. Deelnemers noemden de volgende stappen hierin ten aanzien van de vragers 
naar informatie: 

1. ontwikkelen en onderwijzen proces om te komen tot effectieve vraagformulering; 
2. bieden van ondersteuning door kennis netwerk en “kennis makelaar” die de weg wijst; 
3. bieden van ondersteunende catalogi die meer vraag gericht zijn (e.g. FAQ, etc.) 

 

Ten aanzien van de aanbieders van informatie wordt een actievere rol verwacht bij het matchen van 
vraag en aanbod. Bij de “eigenaar” van een register komen vraag en aanbod bij uitstek samen, en 
door daar bewust mee om te gaan kan proactief ondersteuning worden geboden. 

Een bijzonder thema hierbij is het doorleveren van gegevens. Registraties worden doorgaans als 
disjuncte verzamelingen opgezet. Echter om tot een bruikbare invulling van een bepaalde vraag te 
komen is het van belang dat de gegevens uit de relevante registers in samenhang worden geleverd. 
Bij het vormen van die samenhang is het mogelijk dat het door geleverde gegeven een extra 
betekenis krijgt. 

De conclusie wordt getrokken dat gegevensontsluiting meer vraaggericht mogelijk gemaakt kan 
worden, waarbij het bundelen van de vraag, het juist stellen van de vraag, en het door de 
registerhouders luisteren naar de vraag erg belangrijk zijn, waarbij catalogi ondersteunend kunnen 
zijn maar dienen te worden aangevuld met een duidelijk kennis-netwerk, met kennis makelaars. 

-=O=- 



Annex 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

Deelnemers NORA katern "Verbinden"





Annex 2 – Burger service code (bron: ICTU) 
De Burger Service Code is een gedragscode met tien kwaliteitseisen voor de relatie tussen burger en 
overheid in de moderne (digitale) samenleving. Deze eisen zijn geformuleerd als rechten van burgers 
en daarbij behorende plichten van overheden. Zo weet de burger wat hij mag verwachten en de 
overheid wat haar te doen staat. Het zijn algemene beginselen die per organisatie nader kunnen 
worden ingevuld. De bedoeling ervan is om de interne drijfveren tot verandering (bij bestuurders en 
ambtenaren) te ondersteunen met externe druk (door burgers en hun belangenbehartigers). 

1. Keuzevrijheid contactkanaal - Als burger kan ik zelf kiezen op welke manier ik met de overheid 
zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie, brief, 
telefoon, e-mail, internet). 

2. Vindbare overheidsproducten - Als burger weet ik waar ik terecht kan voor overheidsinformatie 
en -diensten. De overheid stuurt mij niet van het kastje naar de muur en treedt op als één 
concern. 

3. Begrijpelijke voorzieningen - Als burger weet ik onder welke voorwaarden ik recht heb op welke 
voorzieningen. De overheid maakt mijn rechten en plichten permanent inzichtelijk. 

4. Persoonlijke informatieservice - Als burger heb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. 
De overheid levert die actief, op maat en afgestemd op mijn situatie. 

5. Gemakkelijke dienstverlening - Als burger hoef ik gegevens maar één keer aan te leveren en kan 
ik gebruik maken van pro-actieve diensten. De overheid maakt inzichtelijk wat zij van mij weet en 
gebruikt mijn gegevens niet zonder mijn toestemming. 

6. Transparante werkwijzen - Als burger kan ik gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt. 
De overheid houdt mij op de hoogte van het verloop van de procedures waarbij ik ben 
betrokken. 

7. Digitale betrouwbaarheid - Als burger kan ik ervan op aan dat de overheid haar digitale zaken op 
orde heeft. De overheid garandeert vertrouwelijkheid van gegevens, betrouwbaar digitaal 
contact en zorgvuldige elektronische archivering. 

8. Ontvankelijk bestuur - Als burger kan ik klachten of meldingen en ideeën voor verbeteringen 
eenvoudig kwijt. De overheid herstelt fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten 
om daarvan te leren. 

9. Verantwoordelijk beheer - Als burger kan ik prestaties van overheden vergelijken, controleren en 
beoordelen. De overheid stelt de daarvoor benodigde informatie actief beschikbaar. 

10. Actieve betrokkenheid - Als burger krijg ik de kans om mee te denken en mijn belangen zelf te 
behartigen. De overheid bevordert participatie en ondersteunt zelfwerkzaamheid door de 
benodigde informatie en middelen te bieden. 

  


	Inleiding 6e workshop
	Samenvatting bevindingen 6e workshop
	Gat tussen “wat er nodig is” en “wat er is”
	Verschil tussen de registratie en voorziening
	Belang van kennisuitwisseling
	Annex 1 – Deelnemerslijst
	Annex 2 – Burger service code (bron: ICTU)

