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Lijst met afkortingen en kernbegrippen  

Afkorting   Definitie  

API Een ‘Application Programming Interface’ is een software-interface die het mogelijk 
maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. Een API- is geen 
standaard, maar een handleiding die gebruikt kan worden voor een ‘machine-tot-
machine’ koppeling (Geonovum, 2019).  

Authentieke 
gegevens 
 

Authentieke gegevens worden maar op één plek vastgelegd en hebben een wettelijk 
voorgeschreven minimaal aantal kenmerken die geregistreerd worden. Binnen de 
BRP zijn dat bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. In de BAG zijn dat o.a. 
straatnaam en huisnummer samen met het bouwjaar en de oppervlakte. De 
postcode is geen authentiek gegeven  (Gegevensbeheer in Nederland, sd.).  

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen, bestaat uit gemeentelijke basisgegevens van 
alle adressen en gebouwen in een gemeente (digitaleoverheid.nl, sd). 

Basis-
registratie 

Een door de overheid officieel aangewezen registratie die gegevens bevat die door 
alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van 
publiekrechtelijke taken (digitaleoverheid.nl, 2020).  

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie, is een digitale kaart waarop alle gebouwen, 
wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig op zijn vastgelegd 
(digitaleoverheid.nl, sd). 

BRI Basisregistratie Inkomen, hierin staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon 
van iedereen die aangifte inkomstenbelasting doet (digitaleoverheid.nl, sd). 

BRK Basisregistratie Kadaster, bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, 
beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en 
leidingnetwerken (digitaleoverheid.nl, sd). 

BRO Basisregistratie Ondergrond, bevat gegevens over geologische en bodemkundige 
opbouw van de Nederlandse ondergrond (digitaleoverheid.nl, sd). 

BRP Basisregistratie Personen. Dit is de basisregistratie voor persoonsgegevens en bevat 
gegevens over alle ingezetenen in Nederland en over alle niet-ingezetenen 
(digitaleoverheid.nl, sd). 

BRT Basisregistratie Topografie. Bestaat uit digitale topografische bestanden op 
verschillende schaalniveaus (digitaleoverheid.nl, sd). 

BRV Basisregistratie Voertuigen, bevat gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en 
personen aan wie het kentekenbewijs afgegeven is (digitaleoverheid.nl, sd). 

LV Landelijke Voorziening. Een Landelijke Voorziening is een centraal landelijk 
distributiepunt wat bedoeld is om decentraal gewonnen informatie centraal te 
kunnen verstrekken (ensie.nl, sd). 

(N)HR Nederlands Handel Register, de basisregistratie voor alle rechtspersonen en 
ondernemingen in Nederland (digitaleoverheid.nl, sd). 

RvIG De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van 
persoonsgegevens en reisdocumenten. Één van de taken van de RvIG is het beheren 
van de Basisregistratie Personen (rvig.nl, sd).  

StUF Standaard Uitwisseling Formaat. Dit is een berichtenstandaard en bevat afspraken 
over basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het 
gemeentelijke veld (gemmaonline.nl, sd).   

TMV Terugmeldvoorziening, is een geautomatiseerd systeem voor het melden van 
vermoedelijke fouten. Gebruikers van de BRP zijn verplicht om hier gebruik van te 
maken door vermoedelijke fouten te melden (rvig.nl, sd).  

WOZ Wet Waardering onroerende zaken. Deze gegevensverzameling bestaat uit diverse 
gegevens die nodig zijn om de waarde aan een onroerende zaak te realiseren als aan 
een belanghebbende (digitaleoverheid.nl, sd). 
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Managementsamenvatting  

Alle gegevens over onze identiteit, ons inkomen, ons bedrijf, ons huis en onze auto worden opgeslagen 

in zogenaamde basisregistraties in het Stelsel van Basisregistraties. Op basis van deze gegevens kan de 

overheid bijvoorbeeld subsidies of toeslagen toekennen, wordt fraude opgespoord en heft de overheid 

belastingen.    

‘Eenmalig registreren, meervoudig gebruiken’. Dit is het principe waarop het Stelsel van Basisregistraties 

gebaseerd is, waarbij een burger of bedrijf gegevens nog maar één keer hoeft aan te leveren. Omdat 

overheidsorganisaties diensten steeds meer zijn gaan digitaliseren, werd het naast het voorkomen van 

een steeds maar weer om hetzelfde vragende overheid ook uit efficiëntie overwegingen noodzakelijk 

om gegevens te kunnen hergebruiken. Een goede kwaliteit van de eenmalig geregistreerde gegevens is 

hierbij van cruciaal belang. Om de kwaliteit te waarborgen is het gebruik van gegevens uit de 

basisregistraties gereguleerd. Iedere basisregistratie heeft een eigen wet die verplichtingen voor 

afnemers beschrijft. Eén van de verplichtingen is ‘verplicht terugmelden’. Bij gerede twijfel over de 

juistheid van een gegeven moet een formele terugmelding worden gedaan, waarbij de beheerder van 

het gegeven op zijn beurt verplicht is om een onderzoek naar de juistheid van het gegeven te starten 

en de melder op de hoogte te brengen van het resultaat van het onderzoek. Het terugmelden is hiermee 

het fundament voor de kwaliteit van de digitale overheid.  

Het terugmelden in de basisregistraties bij de gemeente Groningen is niet op orde. Dit was de aanleiding 

voor het onderzoek. De vraag die daarom centraal heeft gestaan tijdens het onderzoek is:  ‘Hoe kan de 

gemeente Groningen het terugmelden verbeteren met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit de 

basisregistratie?’. Om antwoord te kunnen geven op deze centrale vraag is gebruik gemaakt van 

secundaire informatie en is een online vragenlijst uitgezet onder een aantal medewerkers van de 

gemeente Groningen die te maken hebben met gegevens uit de basisregistraties. Daarnaast hebben 

aanvullende telefonische interviews plaatsgevonden.  

Het doel van het onderzoek was het voor de gemeente Groningen in kaart brengen op welke manier 

het terugmelden geregeld is binnen de gemeente om aan de hand daarvan een advies te geven over 

hoe ze het terugmelden verbeteren kunnen met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit de 

basisregistraties. Daarnaast is gekeken welke toekomstige ontwikkelingen, o.a. op het gebied van 

gegevensuitwisseling, van positieve invloed kunnen zijn op het terugmelden.  

Gedurende het uitvoeren van het onderzoek werd duidelijk dat binnen de gemeente Groningen niet 

door alle medewerkers en applicaties gebruik gemaakt werd van authentieke gegevens uit de 

basisregistraties. Dit is een vereiste van het Stelsel van Basisregistraties en het is van negatieve invloed 

op het terugmelden en de kwaliteit van de gegevens. De basisregistraties zijn losse eilandjes binnen de 

gemeente waardoor onderling niet goed samengewerkt wordt en op een eigen manier omgegaan wordt 

met het terugmelden. Dit zorgt ervoor dat afhandelingen buiten de termijn plaatsvinden en de motivatie 

voor het terugmelden ontbreekt bij de medewerkers. Daarnaast wordt niet actief opzoek gegaan naar 

fouten, worden fouten in gegevens niet herkend en ontbreekt de historie van een terugmelding 

waardoor niet zichtbaar is of een terugmelding eerder gedaan is en al afgehandeld is. Dit alles komt de 

kwaliteit van gegevens niet ten goede.  

Op basis hiervan beveel ik de gemeente Groningen aan om onderlinge samenhang te stimuleren tussen 

medewerkers en de verschillende basisregistraties en de medewerkers op de hoogte te brengen van 

nut en noodzaak van het terugmelden. Daarnaast wordt aanbevolen meer te sturen op het verplicht 

gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties en op het terugmelden.  
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1. Inleiding  
Voor u ligt het adviesrapport dat is opgesteld naar aanleiding van een afstudeeronderzoek bij de 

gemeente Groningen. De afstudeerorganisatie tijdens het afstuderen was Thorbecke B.V. Dit 

adviesrapport is opgesteld door een vierdejaars student Bestuurskunde/ Overheidsmanagement van de 

Thorbecke Academie aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In het rapport staat het 

onderwerp ‘terugmelden in basisregistraties’ centraal.  

Het terugmelden in het Stelsel van Basisregistraties is bij de gemeente Groningen niet op orde. Tijdens 

het afstuderen is daarom onderzocht hoe het Stelsel van Basisregistraties werkt bij de gemeente 

Groningen en hoe het terugmelden is ingericht. Tijdens het onderzoek is ook onderzocht welke 

(toekomstige) ontwikkelingen van positieve invloed zouden kunnen zijn op het terugmelden. Op basis 

van deze informatie wordt de gemeente Groningen geadviseerd op welke manier zij het terugmelden 

kan verbeteren met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistraties.  

In het eerste hoofdstuk van het adviesrapport wordt de aanleiding voor het onderzoek naar het Stelsel 

van Basisregistraties en de inrichting van het terugmelden bij de gemeente Groningen beschreven. 

Vervolgens worden de doelstellingen beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer.  

1.1 Aanleiding  
Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe het komt dat wanneer je een geboorteaangifte doet, 

automatisch iemand van de GGD thuis langskomt? Hoe kan het dat je digitale formulieren vooraf al zijn 

ingevuld waardoor je informatie veel makkelijker kunt aanleveren? Hoe weet de brandweer precies 

waar de nooduitgangen zitten wanneer er brand is? En waar halen softwareontwikkelaars de open data 

vandaan voor het ontwikkelen van nieuwe apps? Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door 

‘Basisgegevens’ van de Digitale Overheid, ook wel ‘Basisregistraties’ genoemd. Deze gegevens gaan over 

personen, bedrijven en geografie en vormen samen het ‘Stelsel van Basisregistraties’.  

In de afgelopen jaren zijn veel overheidsorganisaties ontstaan die allemaal hun eigen gegevens 

bijhielden. Door steeds meer diensten te digitaliseren en gegevens tussen organisaties uit te wisselen 

en te hergebruiken, kon efficiënter gewerkt worden. “Eenmalig registreren, meervoudig gebruiken” is 

de gedachte waarop het Stelsel van Basisregistraties gebaseerd is. Door het Stelsel van Basisregistraties 

hoeft een burger of bedrijf gegevens nog maar één keer aan te leveren (Jonker, 2013).  Het Stelsel van 

Basisregistraties bestaat uit de volgende basisregistraties, zie figuur 1. In bijlage 1 worden deze 

basisregistraties verder uitgewerkt.  

 

Het Stelsel van Basisregistraties zorgt ervoor dat de dienstverlening verbeterd wordt. Een goede 

kwaliteit van gegevens is van cruciaal belang. Om te zorgen dat de kwaliteit van de gegevens uit het 

Stelsel van Basisregistratie juist blijft, is het gebruik ervan gereguleerd. Iedere basisregistratie heeft een 

eigen wet die de volgende verplichtingen voor afnemers beschrijft.  

 

Figuur 1: Registraties in het Stelsel van Basisregistraties  



7 
 

Deze verplichtingen vormen de regelgeving met betrekking tot het Stelsel van Basisregistraties 

(digitaleoverheid.nl, sd): 

- Niet meer uitvragen: Organisaties met een publieke taak mogen gegevens die in de 

basisregistraties staan niet meer opnieuw uitvragen.  

- Terugmelden: de wettelijke systematiek voorziet in de mogelijkheid om bij een eventuele 

twijfel over de juistheid van het afgenomen gegeven, een formele terugmelding te doen.  

- Verplicht gebruik: overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht om een lokaal opgeslagen kopie 

van een basisgegeven af te nemen.  

Zoals hierboven staat aangegeven, is een aansluiting op het centrale landelijke stelsel verplicht. De 

gemeente Groningen is daarom in 2017 gestart met een aansluiting op het Stelsel van Basisregistraties.  

Opdrachtgevers Beuker en Sparreboom van de gemeente Groningen beschreven de huidige situatie 

met betrekking tot het Stelsel van Basisregistraties als een ‘bord spaghetti’. Het terugmelden in het 

Stelsel van Basisregistraties is wettelijk geregeld, maar de medewerkers van de gemeente Groningen 

geven een eigen invulling aan het terugmelden. Het is daarmee één grote warboel wat zorgt voor een 

onoverzichtelijke situatie. Dit was de aanleiding voor het onderzoek dat tijdens het afstuderen 

uitgevoerd is.  

1.2 Doelstellingen  
Op basis van de aanleiding van het onderzoek in paragraaf 1.1 is een doelstelling geformuleerd. De 

doelstelling is opgesplitst in een intern doel, een extern doel en een doel vanuit de afstudeerder. 

Daarnaast is ook een doel geformuleerd vanuit de afstudeerorganisatie Thorbecke B.V.  

Interne doel 

Het interne doel is dat de gemeente Groningen inzicht krijgt in hoe het Stelsel van Basisregistraties werkt 

binnen de gemeente en hoe het terugmelden ingericht is. De gemeente Groningen weet zo waar het 

Stelsel van Basisregistraties en het terugmelden wel en niet functioneert. Daarnaast is het doel om de 

gemeente Groningen een advies te geven over hoe de gemeente het terugmelden kan verbeteren met 

het oog op de kwaliteit van de gegevens. Ook is het doel om voor de gemeente Groningen in kaart te 

brengen welke (toekomstige) ontwikkelingen van positieve invloed kunnen zijn op het terugmelden. 

Het interne doel is met andere woorden de gemeente Groningen adviseren over het op orde brengen 

van het terugmelden in basisregistraties bij de gemeente Groningen, waardoor de kwaliteit van de 

gegevens in de basisregistraties toeneemt en daarmee ook de tevredenheid van de afnemers van 

gegevens.  

Externe doel  

Het externe doel hangt samen met het interne doel. Aan de hand van de aanbevelingen en het advies 

kan de gemeente Groningen ervoor zorgen dat het terugmelden goed ingericht en geborgd wordt. 

Wanneer het terugmelden bij de gemeente Groningen op orde is, zal het voor de verschillende 

uitvoerende afdelingen eenvoudiger worden om de authentieke gegevens uit de basisregistraties ook 

echt te gebruiken zoals het bedoeld is. Het resultaat daarvan zal een efficiënter werkende gemeente 

zijn die minder fouten maakt en van kwalitatief hoogstaande gegevens gebruik maakt en die ook levert 

aan de Landelijke Voorziening. De actoren van de gemeente Groningen en de gebruikers van de 

gegevens zullen de positieve gevolgen hiervan ervaren.  

Doel afstudeerder 

Als afstudeerder had ik als doel om een afstudeeronderzoek uit te voeren aan de hand waarvan de 

opdrachtgever het terugmelden op orde kan brengen, waardoor de kwaliteit van de gegevens verbeterd 
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wordt. Dit in een onderzoeksgebied waarvan ik van tevoren niet heel veel kennis had. Daarnaast was 

het mijn doel om veel kennis en ervaring in de advieswereld op te doen 

Doel Thorbecke 

Tijdens het afstuderen was Thorbecke B.V. de afstudeerorganisatie en is een afstudeeronderzoek 

uitgevoerd voor de gemeente Groningen. 

Thorbecke B.V. is een gespecialiseerd adviesbureau voor publieke organisaties zoals gemeenten, 

provincies, waterschappen en woningcorporaties. Thorbecke levert vooral advies aan deze organen, 

maar ook aan ministeries en andere uitvoeringsorganen. Bij Thorbecke wordt in vier vakgroepen 

gewerkt: gegevensbeheer, informatiemanagement, juridische zaken en vastgoedtaxaties (thorbecke.nl, 

2020). De missie van Thorbecke is: “Door daadkracht én in samenwerking publieke organisaties verder 

brengen”.  

Eén van de gemeenten waarmee Thorbecke B.V. samenwerkt, is de gemeente Groningen. De gemeente 

Groningen is een gemeente in de provincie Groningen en heeft zo’n 230.000 inwoners waarvan 56.000 

student zijn. Groningen staat op de tweede plaats voor wat betreft het aantal snelgroeiende technologie 

bedrijven in 2018 (groningen.nl, sd). Sinds 2017 is de gemeente Groningen bezig met de aansluiting op 

het centrale landelijke Stelsel van Basisregistraties.  

Aan het begin van de afstudeerperiode heeft een inventariserend gesprek tussen de gemeente 

Groningen, Thorbecke B.V. en de afstudeerder plaatsgevonden waarin besproken is dat vanuit 

Thorbecke een opdracht uitgevoerd wordt bij de gemeente Groningen. Afstudeerorganisatie Thorbecke 

had daarbij als doel het kijken of de uitkomsten van het onderzoek ook toepasbaar zijn op andere 

gemeenten waarin Thorbecke werkzaam is.  

1.3 Leeswijzer  
In dit adviesrapport wordt in de inleiding beschreven wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest. 

Daarnaast wordt beschreven wat de doelstelling was tijdens het onderzoek. 

In hoofdstuk twee wordt vervolgens de onderzoeksopzet uitgewerkt. Naast het presenteren van de 

opdracht wordt ook beschreven welke vraag centraal heeft gestaan tijdens het onderzoek en welke 

onderzoeksvragen waren opgesteld om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag.  

In hoofdstuk 3 wordt de verzamelde data gepresenteerd aan de hand waarvan vervolgens kort 

antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen die tijdens het onderzoek onderzocht zijn.  

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de verzamelde data geanalyseerd. In hoofdstuk 5 wordt een conclusie 

getrokken over het gehele onderzoek. In hoofdstuk 6 worden verschillende aanbevelingen 

gepresenteerd aan de gemeente Groningen. Deze aanbevelingen worden ook weggezet in de tijd. 

Uiteindelijk volgt in hoofdstuk 7 het advies aan de gemeente Groningen op welke manier zij het 

terugmelden kunnen verbeteren. Dit advies wordt gegeven op een creatieve manier.   

Ook bevat het adviesrapport een bibliografie en bijlagen die het adviesrapport verduidelijken en/of 

ondersteunen.  
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2. Onderzoeksopzet  
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven wat de opdracht is geweest waar dit adviesrapport het resultaat 

van is. Daarnaast wordt beschreven van welke centrale vraag en welke onderzoeksvragen gebruik is 

gemaakt tijdens het onderzoek.  

2.1 Probleemverkenning  
Rond 1990 is de Nederlandse overheid gestart met de introductie van het Stelsel van Basisregistraties. 

Het Stelsel van Basisregistraties kent 10 verschillende registraties die elk een specifiek datadomein 

binnen de overheid beschrijven. Elke registratie heeft een bronhouder, bijvoorbeeld de gemeente 

Groningen. Bronhouders winnen gegevens in, controleren de gegevens en stellen de gegevens aan 

afnemers van de gegevens beschikbaar via een basisregistratie. Afnemers van de gegevens zijn verplicht 

om onjuistheden te melden aan de verstrekker van de gegevens. De verstrekker onderzoekt deze 

zogenaamde ‘terugmelding’ en stelt de verbeterde data weer beschikbaar in de basisregistratie. Dit 

zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de gegevens (dataexcellence.nl, 2018). 

Het is (nog) niet mogelijk om een terugmelding te doen vanuit een centraal portaal aan alle 

basisregistraties. De gemeente Groningen geeft aan dat het zo moeilijk wordt om twijfel éénmaal in 

plaats van meerdere keren in een terugmelding te laten landen. Het maakt het ook ingewikkeld om 

goed overzicht te krijgen van alle keren dat getwijfeld is aan de juistheid van een afgenomen gegeven.  

Op dit moment is het terugmelden bij de gemeente Groningen niet op orde, ondanks dat het 

terugmelden wettelijk geregeld is. 

2.2 Opdracht  
Voorafgaand aan het onderzoek heeft een inventariserend gesprek plaats gevonden met de 

opdrachtgevers van de Gemeente Groningen, meneer Beuker en meneer Sparreboom. In dit gesprek is 

de afstudeeropdracht tot stand gekomen.  

Tijdens dit gesprek hebben meneer Beuker en meneer Sparreboom aangegeven dat het terugmelden 

in een soort van ‘terugmeldvoorziening’ steeds belangrijker wordt. Daarom heeft de gemeente 

Groningen een advies gevraagd over hoe zij het terugmelden kan verbeteren met het oog op de kwaliteit 

van de gegevens.  

Gedurende het onderzoek is onderzocht wat het Stelsel van Basisregistraties is. Ook is onderzocht wat 

een terugmelding is en aan welke criteria een terugmelding moet voldoen. Aan de hand van deze 

informatie is de huidige situatie met betrekking tot het Stelsel van Basisregistraties en het terugmelden 

bij de gemeente Groningen in kaart gebracht. (Toekomstige) ontwikkelingen die spelen op het gebied 

van gegevensuitwisseling die van invloed kunnen zijn op het terugmelden bij de gemeente Groningen 

zijn ook meegenomen.  

In dit adviesrapport wordt de gemeente Groningen vanuit de huidige inrichting van het terugmelden 

geadviseerd op welke manier het terugmelden verbeterd kan worden. Het advies heeft betrekking op 

de invoering en het borgen van het terugmelden met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit de 

basisregistraties. 

2.3 Vraagstelling  
Voorafgaand aan het afstudeeronderzoek is een centrale vraag geformuleerd. Om antwoord te kunnen 

geven op deze centrale vraag en om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, zijn vijf 

onderzoeksvragen geformuleerd.  

Centrale vraag: “Hoe kan de gemeente Groningen het terugmelden verbeteren met het oog op de 

kwaliteit van de gegevens uit de basisregistratie?” 
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Onderzoeksvragen:  

1. Wat is het Stelsel van Basisregistraties en waarom is het ontstaan? 

2. Wat is een terugmelding en aan welke criteria moet deze voldoen? 

3. Hoe ziet het Stelsel van Basisregistraties eruit bij de gemeente Groningen en hoe is het 

terugmelden ingericht?   

4. Welke (toekomstige) ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het terugmelden bij de 

gemeente Groningen?  

5. Welke stappen moet de gemeente Groningen zetten om het terugmelden goed in te richten 

en te borgen?  

De eerste twee onderzoeksvragen zijn beschrijvend van aard. Onderzoeksvraag drie is definiërend en 

onderzoeksvraag vier is voorspellend van aard. Uiteindelijk wordt antwoord gegeven op de vijfde 

onderzoeksvraag, die ontwerpend van aard is, in de vorm van aanbevelingen.    

2.4 Uitvoering van het onderzoek  
Om vast te kunnen stellen wat het Stelsel van Basisregistraties is, welke ontwikkelingen van positieve 

invloed kunnen zijn op het terugmelden en wat de huidige situatie bij de gemeente Groningen is, is een 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is beschrijvend van aard en de resultaten worden met 

name in woorden weergegeven. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt in dit adviesrapport antwoord gegeven op de centrale 

vraag hoe de gemeente Groningen het terugmelden kan verbeteren met het oog op de kwaliteit van de 

gegevens. In hoofdstuk drie wordt alle verzamelde data gepresenteerd die opgehaald zijn tijdens het 

onderzoek om vervolgens antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen en uiteindelijk de 

centrale vraag. Hieronder wordt per onderzoeksvraag beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd is om 

antwoord te kunnen geven op deze verschillende onderzoeksvragen. Vervolgens worden theorieën en 

modellen gepresenteerd die gebruikt en toegepast zijn.  

Onderzoeksvragen 

• Wat is het Stelsel van Basisregistraties en waarom is het ontstaan? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierbij is 

gebruik gemaakt van bronnen op het internet, wetenschappelijke artikelen en rapportages. Door 

antwoord te geven op deze onderzoeksvraag wordt een beeld geschetst van het Stelsel van 

Basisregistraties en het ontstaan ervan.  

• Wat is een terugmelding en aan welke criteria moet deze voldoen? 

Ook hiervoor is eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van bronnen op 

het internet, wetenschappelijke artikelen en rapportages. Deze informatie vormt de basis voor de rest 

van het onderzoek bij de gemeente Groningen. 

• Hoe ziet het Stelsel van Basisregistraties eruit bij de gemeente Groningen en hoe is het 

terugmelden ingericht?   

Deze onderzoeksvraag brengt in kaart hoe het Stelsel van Basisregistraties functioneert binnen de 

gemeente Groningen en hoe het terugmelden ingericht is en functioneert.  

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is ook een literatuuronderzoek gedaan waarbij 

gebruik is gemaakt van rapportages, memo’s van de gemeente Groningen en een auditrapport van de 

gemeente. Daarnaast is gebruik gemaakt van het ‘barrièremodel niet terugmelden’. Dit model heeft in 

kaart gebracht welke barrières ervaren worden tijdens het doen van een terugmelding.  
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Tijdens het onderzoek is een online vragenlijst verstuurd naar 11 medewerkers van de gemeente 

Groningen, die te maken hebben met het Stelsel van Basisregistraties. In Google Forms is een vragenlijst 

opgesteld die via de mail verstuurd is naar deze medewerkers. In de vragenlijst is gebruik gemaakt van 

open- en gesloten vragen. Alle 11 medewerkers hebben deze online vragenlijst ingevuld. Aanvullend op 

de online vragenlijst zijn telefonische interviews gehouden. De verstuurde vragenlijst is te vinden in 

bijlage 2.  

• Welke (toekomstige) ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het terugmelden bij de 

gemeente Groningen?  

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is een literatuuronderzoek uitgevoerd aan de 

hand van bronnen op het internet, rapportages, wetenschappelijke artikelen, memo’s vanuit de 

gemeente Groningen en het auditrapport. Daarnaast is in de online vragenlijst en de aanvullende 

telefonische interviews aandacht besteed aan hoe het terugmelden in de toekomst eruit moet komen 

te zien.  

• Welke stappen moet de gemeente Groningen zetten om het terugmelden goed in te richten 

en te borgen?  

Deze laatste onderzoekvraag wordt in dit adviesrapport beantwoord in de vorm van de aanbevelingen 

en het advies. Om tot de aanbevelingen en een advies te komen is onderzoek data met elkaar 

verbonden.  

Theorieën en modellen  

De volgende theorieën en modellen hebben ervoor gezorgd dat de juiste data verzameld is en dat 

uiteindelijk antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen en de centrale vraag. 

• ‘Barrièremodel niet terugmelden’ 

Het barrièremodel gaat uit van 5 barrières voor het terugmelden. De barrières staan niet in 

hiërarchische verhouding tot elkaar en de aanwezigheid van de ene barrière sluit een andere niet uit. 

Het model bestaat uit de volgende barrières/variabelen: 

• Niet gebruiken. De gegevens worden niet als authentieke gegevens gebruikt of in aanvulling op 

andere gegevens, of bij confrontatie met andere gegevens prevaleren die andere gegevens.  

• Niet weten. De kennis over de mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de relevante 

basisregistratie, is niet aanwezig of onjuist.  

• Niet herkennen . De constatering dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is, blijft achterwege. 

• Niet willen. Er is geen motivatie, gebaseerd op regels/afspraken, verwachtingen of intrinsieke 

wil, om terug te melden. Een organisatie geeft intern (nog) geen prioriteit aan terugmelden. 

• Niet kunnen. Er zijn geen (al dan niet elektronische) voorzieningen om de terugmelding te laten 

plaatsvinden. Het terugmelden kan ook als niet gebruiksvriendelijk worden ervaren. 

Het ‘barrièremodel niet terugmelden’ is in 2013 gebruikt in een eindrapport van PBLQ ZENC: 

’Terugmelden, waarom niet? ‘. In het onderzoek is de vraag beantwoord welke barrières ervaren 

worden door afnemers voor het niet of minder dan mogelijk terugmelden. Het ‘barrièremodel niet 

terugmelden’ is daarbij als conceptueel ordeningskader gehanteerd. In het onderzoek van PBLQ  ZENC 

is tijdens een expertisesessie en met behulp van achtergrondgesprekken en interviews het model 

aangescherpt en gevalideerd. De aangescherpte en gevalideerde versie is toegepast in dit onderzoek.  
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Schema probleemthema’s + oorzaken + oplossingen 

Onderstaande schema is door de afstudeerder ontworpen om aan de hand van verzamelde data 

probleemthema’s op te stellen. De oorzaken die ervoor zorgen dat het terugmelden niet op orde is 

binnen de gemeente Groningen, zijn gecategoriseerd tot probleemthema’s. Per probleemthema zijn 

oorzaken voor dit probleem gezocht waarvoor uiteindelijk een oplossing is bedacht in de vorm van 

aanbevelingen en een advies. De oorzaken zijn afkomstig uit de online vragenlijst, telefonische 

interviews en het literatuuronderzoek. 

Tabel 1: Schema probleemthema's + oorzaken + oplossingen 

Probleemthema 
(variabelen)  

Oorzaken  Oplossingen  

Organisatorisch    

Menselijk    

Technisch   

Omgeving    

Dat het terugmelden is bij de gemeente Groningen niet op orde is, is het centrale probleem. 

Verschillende oorzaken zijn verbonden met dit probleem. De oorzaken zijn gecategoriseerd per 

probleemthema. Dit zorgde voor meer inzicht. Deze probleemthema’s zijn als variabelen gebruikt in het 

onderzoek en komen aan bod in het hoofdstuk aanbevelingen, conclusie en advies. 

SWOT-analyse en confrontatiematrix 

SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats en koppelt 

sterktes en zwaktes van een organisatie aan kansen en bedreigingen in de markt. Dit kan behulpzaam 

zijn bij het bepalen van een ontwikkelstrategie. In de SWOT-analyse worden de interne sterke en zwakke 

punten van de organisatie via een confrontatiematrix afgezet tegen de externe kansen en bedreigingen. 

Uit de confrontatiematrix kan vervolgens worden afgelezen hoe de aansluiting tussen beiden is (van der 

Linde, 2012). 

Door deze modellen toe te passen kan een strategie voor de gemeente Groningen worden opgesteld in 

de vorm van aanbevelingen en een advies. Hierdoor kan antwoord worden gegeven op de centrale vraag 

hoe de gemeente Groningen het terugmelden kan verbeteren met het oog op de kwaliteit van de 

gegevens. Daarnaast krijgt de gemeente Groningen aan de hand van de SWOT-analyse inzicht in de 

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in relatie tot het terugmelden. De SWOT-analyse en 

confrontatiematrix zijn toegepast in de analyse waarin alle verzamelde data met betrekking tot het 

terugmelden samenkomt en geanalyseerd wordt.  

In de confrontatiematrix worden confrontaties gedaan die een positieve, negatieve of neutrale impact 

hebben. Deze impact wordt weergegeven met kleuren. Om een grote positieve of een grote negatieve 

impact te benadrukken is gebruik gemaakt van de symbolen. Het kleurengebruik en de symbolen 

worden in onderstaande tabel weergegeven.  

 
Tabel 2: Kleurengebruik confrontatiematrix 

Positieve impact  

Neutraal of geen impact 

 Negatieve impact 

= Grote positieve impact                       = Grote negatieve impact 
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3. Onderzoeksresultaten 
In de inleiding is beschreven wat de aanleiding voor het onderzoek geweest is en wat het doel van het 

onderzoek is. Op basis daarvan is in hoofdstuk twee, onderzoeksopzet, beschreven hoe het onderzoek 

uitgevoerd is en welke centrale vraag en onderzoeksvragen gebruikt zijn. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksresultaten gepresenteerd  en  wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  

In dit hoofdstuk wordt na het presenteren van de data bij elke onderzoeksvraag een korte conclusie 

gegeven waarin kort antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag, maar er worden nog geen 

aanbevelingen gedaan of een advies gegeven. In hoofdstuk 4 wordt de data geanalyseerd aan de hand 

waarvan in hoofdstuk 6 aanbevelingen worden gedaan. In hoofdstuk 7 volgt tenslotte een advies aan 

de gemeente Groningen.  

3.1 Het Stelsel van Basisregistraties  
In deze paragraaf wordt de verzamelde data gepresenteerd om antwoord te kunnen geven op de eerste 

beschrijvende onderzoeksvraag: ‘Wat is het Stelsel van Basisregistraties en waarom is het ontstaan?’. 

Het beantwoorden van deze vraag definieert het begrip ‘Stelsel van Basisregistraties’. Kennis van dit 

begrip is van belang voor de rest van het adviesrapport.  

Dat automatisch iemand van de GGD thuis langskomt wanneer je een geboorteaangifte hebt gedaan of 

het feit dat digitale formulieren al ingevuld zijn waardoor je informatie makkelijker kunt aanleveren 

wordt mogelijk gemaakt door ‘basisgegevens’ uit het Stelsel van Basisregistraties.  

Ontstaan Stelsel van Basisregistraties  

Bij alle vraagstukken van de overheid is het van cruciaal belang om te beschikken over juiste gegevens. 

Dit lukt alleen wanneer voor de meest essentiële gegevens een overheidsbrede, organisatie-

onafhankelijke gegevensstructuur aanwezig is met authentieke registraties waarin authentieke 

gegevens eenmalig op één plek vastgelegd zijn. Deze infrastructuur met authentieke registraties is 

onmisbaar voor een overheid die niet telkens naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, zich niet voor 

de gek laat houden, weet waar ze het over heeft en haar zaken op orde heeft en daarbij niet meer 

uitgeeft dan nodig is (Heersink, 2015). Dit is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen en het ontstaan 

van het Stelsel van Basisregistraties. 

In een basisregistratie legt de overheid zowel inhoud als kwaliteit op een eenduidige manier vast van 

gegevens die essentieel zijn voor de ambitie op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. 

Gemeenten hebben een rol in het beheer en in het gebruik van de gegevens.  

Het Stelsel van Basisregistraties 

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) omschrijft het Stelsel van Basisregistraties 

als volgt: ‘Het Stelsel van Basisregistraties is het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het 

doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van 

de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de 

basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die 

nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik’ (noraonline.nl, 2019). 

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat uit de volgende basisregistraties (digitaleoverheid.nl, sd): 

- BAG- Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

- BGT- Basisregistratie Grootschalige Topografie 

- BRI- Basisregistratie Inkomen  

- BRK- Basisregistratie Kadaster 
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- BRO- Basisregistratie Ondergrond  

- BRP- Basisregistratie Personen 

- BRT- Basisregistratie Topografie  

- BRV- Basisregistratie Voertuigen 

- NHR- Handelsregister 

- WOZ- Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken 

De gegevens uit de basisregistraties zijn belangrijk omdat daarin vastgelegd wordt wie wij zijn, waar we 

wonen en met wie, wat de waarde is van ons huis, waar we werken en wat we verdienen. Het Stelsel 

van Basisregistraties is gebaseerd op het principe ‘eenmalig registreren, meervoudig gebruiken’. 

Wanneer de overheid informatie nodig heeft over een bedrijf of een burger bij de uitvoering van haar 

taak, dan wordt deze informatie opgehaald uit gegevens uit de desbetreffende basisregistratie. De 

overheid hoeft, aan de hand van het principe ‘eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik’, niet steeds 

bedrijven en burgers te vragen of de gegevens opnieuw aangeleverd kunnen worden (Rekenkamer, 

2019). 

Eisen aan het Stelsel van Basisregistraties 

Alle basisregistraties dien te voldoen aan de twaalf eisen. Hieronder worden de eerste drie eisen aan 

het Stelsel van Basisregistraties beschreven. De overige eisen staan beschreven in bijlage 3. 

1. De registratie is bij wet geregeld  

2. De afnemers hebben een terugmeldplicht 

3. De basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheid 

Rollen in het Stelsel van Basisregistraties  

Bij het Stelsel van Basisregistraties zijn een aantal partijen betrokken die verschillende rollen hebben 

(gemmaonline.nl, sd): 

Tabel 3: Rollen in het Stelsel van Basisregistraties 

Rollen  

Opdrachtgever  De opdrachtgever is het voor de basisregistratie verantwoordelijke ministerie. Dit 
ministerie is tevens opdrachtgever voor de ‘verstrekker’.  

Toezichthouder  De toezichthouder is verantwoordelijk voor toezicht op de basisregistratie. Het 
toetst of de basisregistratie volgens afspraken en wetgeving opereert.  

Bronhouder  De bronhouder is verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van 
authentieke en niet-authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het 
borgen van de kwaliteit van de gegevens.  

Verstrekker  De vertrekker wordt ook wel de beheerder of houder landelijke voorziening 
genoemd. Dit is de partij die de landelijke voorziening voor het verstrekken van 
gegevens beheert, exploiteert en doorontwikkelt. De verstrekker is 
verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens en het faciliteren van 
gebruik.  

Afnemer  Een afnemer is iedereen die gegevens afneemt van een basisregistratie voor het 
gebruik in eigen processen. Afnemers kunnen bestuursorganen met 
publiekrechtelijke taken zijn maar ook private partijen die gegevens gebruiken 
voor niet-publiekrechtelijke activiteiten.  
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Naast de genoemde partijen die een rol hebben in het Stelsel van Basisregistraties, zijn ook een aantal 

generieke gemeentelijke rollen onderkend (gemmaonline.nl, 2019): 

Tabel 4: Generieke rollen in het Stelsel van Basisregistraties 

Rollen   

Afnemer  De afnemer is een binnengemeentelijke of buiten gemeentelijke persoon 
of entiteit die gegevens afneemt en afwijkingen terugmeldt aan de 
bronhouder. 

Gegevensmakelaar  De gegevensmakelaar is verantwoordelijk voor het maken, vastleggen en 
onderhouden van afspraken met gegevensleveranciers en – afnemers. 

Architect  De architect houdt zich bezig met de (ICT) architectuur binnen de 
gemeente. 

Beheerder generieke 
voorziening  

Implementeert de (gewijzigde) gegevensmodellen en oplossingen die de 
architect ontworpen heeft. 

Gegevensmanagement 
functionaris  

Is het geweten van de gemeente op het gebied van 
gegevensmanagement. 

Auditor/ 
kwaliteitscontrole  

De auditor controleert de naleving van procedures, regels en richtlijnen. 

Concerncontroller  Is een veelvuldig binnen de gemeente voorkomende  financiële functie 
waarin ook een aantal verplichte wettelijke audit taken op het gebied van 
bedrijfsvoering of kwaliteitscontrole taken zijn ondergebracht. 

In bijlage 4 wordt de rolverdeling met betrekking tot het Stelsel van Basisregistraties verder uitgewerkt.  

Landelijke Voorziening  

Een groot deel van de authentieke gegevens zit in lokale basisregistraties die worden beheerd door 
gemeenten. De beheerverantwoordelijkheden beperken zich tot eigen grondgebied. Een aantal 
afnemende organisaties werken regionaal of landelijk. Denk hierbij aan de Belastingdienst of het 
Noordelijk Belastingkantoor.  

Om een landelijke uitwisseling van gegevens mogelijk te maken is per basisregistratie een Landelijke 
Voorziening (LV) opgezet. Voor de BRP is dit bijvoorbeeld de GBA- V en die van de WOZ is de LVWOZ. 
De GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is het centrale component in het stelsel van de 
BRP. Alle gegevens uit deze basisregistratie zijn ondergebracht in deze landelijke database 
(noraonline.nl, sd).  

Iedere lokale beheerder, bijvoorbeeld gemeenten, wordt geacht de eigen administratie te koppelen aan 
de LV  en in te staan voor de authenticiteit van de gegevens die voor afnemers beschikbaar zijn. 

Verschillende afdelingen die gegevens voor haar processen nodig hebben benaderen de bron die 
daarvoor het handigste is. Zo’n bron kan een basisregistratie zijn, maar ook een Landelijke Voorziening 
of kopieën van gegevens die verzameld zijn door collega afdelingen. Iedere afdeling beheert deze eigen 
gegevenskopie. Hierdoor kan de ‘waarheid’ van een gegeven per gemeente en zelfs per afdeling binnen 
een gemeente verschillen en is het moeilijk te achterhalen welke kopie van een authentiek gegeven 
waar gebruikt wordt of waarvoor het gebruikt wordt.  

Systematiek achter het Stelsel van Basisregistraties  

Hieronder wordt kort de systematiek achter het Stelsel van Basisregistraties uitgewerkt. Het Stelsel van 

Basisregistraties bestaat uit een gegevensuitwisseling via een koppelingssystematiek. Verderop in het 

adviesrapport worden (toekomstige) ontwikkelingen beschreven die van positieve invloed zijn op het 

terugmelden in het Stelsel van Basisregistraties. Deze ontwikkelingen hebben ook te maken hebben met 

verandering in systematiek.  
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Doordat gemeenten steeds meer onderling met andere organisaties samenwerken, is het steeds 

noodzakelijker geworden dat iedereen elkaar goed begrijpt. Hierbij gaat het niet alleen om dat mensen 

elkaar begrijpen, maar ook dat de systemen elkaar begrijpen. Om de samenwerking goed te laten 

verlopen is een goede uitwisseling van gegevens belangrijk. Hiervoor is standaardisatie nodig. 

Standaardisatie is een manier om met elkaar dezelfde taal te spreken. Als deze taal niet op elkaar 

afgestemd is kan het beeld van de werkelijkheid van elkaar afwijken. Door begrippen en kenmerken 

eenduidig te definiëren voorkom je afwijkingen.  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie werkt met veel partijen in Nederland samen 

om de standaardisatie en standaardisatieoverdracht voor elkaar te krijgen. Informatie kan op deze 

manier op één manier worden geïnterpreteerd en uitgewisseld worden. Zo krijgt iedereen hetzelfde 

beeld van de werkelijkheid, onafhankelijk van hoe de informatie verwerkt en gepresenteerd wordt.  

De VNG Realisatie werkt samen met Nederlandse gemeenten en leveranciers aan een efficiënte en 

veilige gegevensuitwisseling. Deze gegevensuitwisseling verloopt met behulp van gegevensstandaarden 

en berichtenstandaarden. Het is zo mogelijk om tussen gemeenten en ketenpartners te communiceren 

(vngrealisatie.nl, 2018).  

Deze gemeentelijke berichtenstandaard is gebaseerd op StUF. StUF staat voor ‘Standaard Uitwisseling 

Formaat’. StUF kan gezien worden als een raamwerk waarin berichtenstandaarden worden opgesteld. 

Het schrijft de vorm voor waarin gegevens uitgewisseld worden zodat het wiel niet steeds opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden en maatwerk niet nodig is. Door standaarden in informatiemodellen te 

verwerken, kunnen gegevens tussen applicaties uitgewisseld worden (vngrealisatie.nl, 2018).De StUF 

zelf bevat geen berichten, maar bestaat uit ‘bouwstenen’ en richtlijnen waarmee berichtstandaarden 

kunnen worden samengesteld. De StUF moet zich blijven ontwikkelen om te kunnen blijven voldoen aan 

de behoefte en wensen van de gemeente (gemmaonline.nl, sd).   

Conclusie  

In deze paragraaf is de data gepresenteerd om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is het 

Stelsel van Basisregistraties en waarom is het ontstaan?’.  

Het Stelsel van Basisregistraties is ontstaan om op een efficiënte manier de gegevensuitwisseling tussen 

overheden mogelijk te maken via een overheidsbrede en organisatieonafhankelijke gegevens-

infrastructuur bestaande uit authentieke gegevens. Het stelsel, bestaande uit tien basisregistraties, 

heeft te voldoen aan een aantal eisen en principes. Achter het Stelsel van Basisregistraties schuilt een 

hele systematiek aan StUF-koppelingen die het uitwisselen van gegevens mogelijk maakt door 

berichtenstandaarden.  

Authentieke gegevens worden niet alleen lokaal opgeslagen, maar ook in Lokale Voorzieningen die 

gekoppeld is aan de eigen administratie van gemeenten. Een voorbeeld van zo’n Lokale Voorziening is 

de Makelaarsuite die het mogelijk maakt om gegevensstromen in te richten binnen gemeenten.  
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3.2 Het terugmelden in basisregistraties  
Aan de hand van paragraaf 3.1 is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is het Stelsel van 

Basisregistraties en waarom is het ontstaan?’. Alle basisregistraties uit het Stelsel van Basisregistraties 

dienen te voldoen aan een aantal eisen. Eén van deze eisen is dat de afnemers een terugmeldplicht 

hebben. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op deze terugmeldplicht voor afnemers, ook wel 

‘terugmelden’ of ‘terugmelding’ genoemd, door antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is een 

terugmelding en aan welke criteria moet deze voldoen?’. Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag 

zorgt ervoor dat vervolgens onderzocht kan worden hoe de gemeente Groningen het terugmelden 

ingericht heeft.   

Het Stelsel van Basisregistraties is gebaseerd op het principe ‘eenmalig registreren, meervoudig 

gebruiken’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van authentieke gegevens. Deze gegevens worden maar op 

één plek vastgelegd. Overheidsorganen zijn verplicht om gebruik te maken van deze authentieke 

gegevens uit verschillende basisregistraties. 

Kwaliteitswaarborging  

Om de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistraties te waarborgen is het van cruciaal belang dat 

wanneer getwijfeld wordt aan de juistheid van een aangeleverd gegeven, die twijfel ook onderzocht 

wordt. Het is hierbij belangrijk dat afnemers hun gerede twijfel ook kunnen terugmelden, maar ook dat 

de terugmelder ervan op aan kan gaan dat een terugmelding leidt tot een onderzoek door de beheerder 

(Willemsen, 2020).  

Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van de basisregistraties te waarborgen. En 

een hoge kwaliteit zorgt voor een vermindering van administratieve lastendruk. Daarnaast draagt het 

terugmelden bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de overheid, vergroot het de 

dienstverlening en vergroot het de mogelijkheden met betrekking tot fraudebestrijding (Logius, 2020). 

Bij een terugmelding zorgt het terugmeldproces ervoor dat de mogelijke fout in de basisregistratie 

gesignaleerd wordt en dat een onderzoek wordt ingesteld. Vervolgens kunnen alle afnemers het juiste 

gegeven gebruiken (digitaleoverheid.nl, sd). Iedereen heeft belang bij het terugmelden, de gemeente, 

haar inwoners en ondernemers en overige afnemers van gegevens. De monitor Digitale Overheid geeft 

aan dat in 2018 zo’n 110.000 terugmeldingen hebben plaatsgevonden. 

Terugmeldproces  

In figuur 2 wordt het terugmeldproces weergegeven waarin duidelijk wordt gemaakt dat het doen van 

een terugmelding zorgt voor een stijging van de kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties 

waardoor afnemers tevredener worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Terugmeldproces 
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Het terugmeldproces bestaat uit een drietal fasen: 

1. Signalering van mogelijk onjuiste gegevens door afnemer of betrokkene (correctierecht) 

2. Het in onderzoek nemen van het gemelde gegeven door de bronhouder 

3. De correctie (wanneer dit noodzakelijk blijkt) en beschikbaarstelling van het gemelde gegeven 

aan de afnemer die het gegeven gesignaleerd heeft en afnemers die geabonneerd zijn op 

wijzigingen van desbetreffende gegevens 

De beheerder van een basisregistratie neemt via een terugmeldpunt alle terugmeldingen in ontvangst, 

beoordeelt deze en zet de terugmelding door naar de bronhouder van de desbetreffende 

basisregistratie. Tijdens het proces wordt de afnemer geïnformeerd over de ontvangst, de beoordeling 

en de afhandeling van de terugmelding. Een terugmelding kan betrekking hebben op een verandering 

in de ‘administratieve werkelijkheid’, maar ook een verandering in de geometrie moet kunnen worden 

teruggemeld (noraonline.nl, 2019).  

Criteria aan het terugmelden 

Aan het terugmelden zelf hangen geen criteria, alleen dat sprake moet zijn van een gerede twijfel. 

Wanneer sprake is van een gerede twijfel over de juistheid van een gegeven, moet voldaan worden aan 

de volgende criteria:   

- Een sterk vermoeden dat een authentiek gegeven onjuist is; 

- Het vermoeden moet gebaseerd zijn op kennis en kunde uit eigen processen en 

klantendoelgroep van de afnemer; 

- De afnemer kent de definitie van het authentieke gegeven. De afnemer moet weten wat de 

definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen oordelen dat het niet klopt. 

Terugmelden per basisregistratie  

Een overkoepelend systeem voor terugmeldingen bestaat, naast het Digimeldingportaal, op dit moment 

nog niet. Het terugmelden via Digimeldingportaal is uitgewerkt in bijlage 5. Elke basisregistratie doet dit 

op haar eigen manier. In tabel 5 wordt weergegeven op welke manier een terugmelding kan worden 

gedaan per basisregistratie. 

Tabel 5: Terugmelden per basisregistratie 

Basisregistratie  Terugmelden  

Basisregistratie 
Kadaster (BRK) 

Terugmelden kan via het formulier ‘verzoek tot herstel klacht of terugmelden’. 
Link: https://formulieren.kadaster.nl/klacht-indienen  

Basisregistratie 
Topografie (BRT) 

Als gebruiker van kaarten kan op een digitale kaart een verandering worden 
gemeld via het terugmeldsysteem ‘Verbeter de kaart’.  
Link: https://www.verbeterdekaart.nl/  

Basisregistratie 
Grootschalige 
Topografie (BGT) 

Wanneer het gebruik van deze registratie verplicht zal zijn voor een 
overheidsorganisatie, is het terugmelden voor deze organisatie ook verplicht 
via ‘Verbeter de kaart’.  
Link: https://www.verbeterdekaart.nl/  

Basisregistratie 
Adressen en 
Gebouwen (BAG) 

Terugmeldingen kunnen particulier worden gedaan via de BAG Viewer. 
Bestuursorganen gebruiken de Terugmelding API of via Digimelding.  
Link: https://bagviewer.kadaster.nl  

Basisregistratie 
Personen (BRP) 

Gebruikers zijn verplicht om terug te melden via de Terugmeldvoorziening. De 
terugmeldvoorziening wordt verder toegelicht bij 4.2.8.  

Waarde 
Onroerende 
Zaken (WOZ) 

Wanneer getwijfeld wordt over de juistheid van een gegeven uit de WOZ, kan 
een terugmelding worden gedaan aan de bronhouder (desbetreffende 
gemeente).  

https://formulieren.kadaster.nl/klacht-indienen
https://www.verbeterdekaart.nl/
https://www.verbeterdekaart.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl/


19 
 

- Basisregistratie Kadaster (BRK) 

Het Kadaster moet na het doen van een terugmelding binnen 1 werkdag beslissen of een gegeven al 

dan niet  gewijzigd moet worden. Als er nader onderzoek nodig is krijgt een melding de status ‘in 

onderzoek’. De melder krijgt een melding wanneer het onderzoek is afgerond. Overheidsorganisaties 

hoeven een gegeven dat ‘in onderzoek’ is geplaatst niet verplicht te gebruiken. Na wijziging of na het 

verwijderen van de melding ‘in onderzoek’ is dit wel weer verplicht (zakelijk.kadaster.nl, sd).  

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Naast het terugmelden via  www.verbeterdekaart.nl kan ook een API worden gebruikt. API is een 

afkorting van ‘Application Programming Interfaces. Een API is een software-interface die het mogelijk 

maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. Door in een systeem een API in te 

bouwen kunnen fouten direct gemeld worden aan de bronhouders. Ook kan openbare informatie uit 

deze terugmelding opgevraagd worden. Terugmeldingen die via de API gedaan worden zijn ook te zien 

op www.verbeterdekaart.nl.  De melder ontvangt een melding en informatie wanneer de status van een 

melding verandert. 

- Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Ook bij de BAG kan een terugmelding worden gedaan via een Terugmelding API. Door een API in het 

systeem te bouwen worden fouten meteen doorgestuurd naar de bronhouders van andere 

basisregistraties: Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 

Ook kan openbare informatie uit deze terugmeldingen opgevraagd worden (zakelijk.kadaster.nl, sd).  

Bij de BAG is in de wet voorgeschreven dat een gemeente binnen twee werkdagen een correctieverzoek 

van een belanghebbende moeten afhandelen. Als dit niet lukt, krijgt een terugmelding de status ‘in 

onderzoek’. Hierover ontvangt de melder een bericht. De gemeente heeft vervolgens zes maanden de 

tijd om het onderzoek uit te voeren om de terugmelding af te kunnen handelen. Een gemeente is 

verplicht om de afnemer op de hoogte te stellen van de status en uitkomst van de terugmelding. De wet 

BAG schrijft geen termijn voor waarbinnen meldingen van private organisatie of particulieren moeten 

worden afgehandeld (zakelijk.kadaster.nl, sd).  

Terugmelden: waarom niet? 

Iedereen bezit kennis van zijn of haar lokale omgeving waardoor iedereen een potentiële bron is van 

een terugmelding. Alleen daarom zou je al moeten, willen en kunnen terugmelden. ‘Niet iedereen zal 

terugmelden, maar een goede terugmelder kan overal vandaan komen’ (Sjoukema, 2015).  

Tijdens dit onderzoek is een barrièremodel gebruikt voor het niet terugmelden. Dit model wijst vijf 

barrières aan: niet gebruiken van een basisregistratie, niet weten van een basisregistratie en de 

mogelijkheid om terug te melden, niet herkennen van een fout gegeven, niet willen terugmelden of niet 

kunnen terugmelden. Uit onderzoek van PBLQ ZENC in 2013 is gebleken dat ‘niet willen’ de grootste 

barrière is omdat gebruikers bijvoorbeeld ervan uitgaan dat iemand anders de melding wel doet of ze 

vinden een terugmelding demotiverend. In dit afstudeeronderzoek is aan de medewerkers van de 

gemeente Groningen gevraagd wat hun kijk is op het niet doen van een terugmelding. Deze data worden 

bij de volgende deelvraag gepresenteerd.  

De Terugmeldvoorziening (TMV) 

Gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ook verplicht om vermoedelijke fouten te 

melden, om de kwaliteit van de gegevens zo goed mogelijk te houden. Dit wordt gedaan aan de hand 

van de Terugmeldvoorziening (TMV). De TMV is een geautomatiseerd systeem voor het melden van 

vermoedelijke fouten. In het systeem wordt een dossier aangemaakt van de melding. Vervolgens wordt 

ervoor gezorgd dat deze naar de juiste gemeente wordt gestuurd. De TMV zorgt ook ervoor dat 

http://www.verbeterdekaart.nl/
http://www.verbeterdekaart.nl/
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gebruikers van de BRP de status van het dossier kunnen raadplegen. Bij het vermoeden van een fout in 

de gegevens wordt de volgende informatie gegeven (rvig.nl, sd): 

- Over welk persoon het foutvermoeden gaat 

- Welke gegevens van de persoon in de BRP staan 

- Wat de juiste gegevens moeten zijn (wanneer de gebruiker dit weet) 

Ook kan een toelichting worden gegeven op de melding, bijvoorbeeld de bron waar de informatie 

vandaan komt (rvig.nl, sd).  Ondertussen is een terugmeldvoorziening 2.0 voor bijhouders ontwikkeld. 

In bijlage 6 worden de belangrijkste veranderingen aangegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

de bijhouders en afnemers. 

Conclusie  

In deze paragraaf is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is een terugmelding en aan welke 

criteria moet deze voldoen?’. Uit het beantwoorden van deze onderzoeksvraag blijkt hoe belangrijk het 

is om als afnemer van een gegevens een terugmelding te doen bij het vermoeden van een onjuist 

gegeven. Door een terugmelding te doen stijgt de kwaliteit van gegevens in de basisregistraties en stijgt 

te tevredenheid van afnemers van gegevens. Aan een terugmelding zelf zitten geen criteria. Deze 

informatie is van belang om in het volgende hoofdstuk, dataverzameling, te kunnen bepalen hoe de 

gemeente Groningen het terugmelden ingericht heeft en of het terugmelden goed functioneert. 
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3.3 Het Stelsel van Basisregistraties en het terugmelden bij de gemeente 

Groningen 
Het beantwoorden van de eerste twee onderzoeksvragen heeft de basis gelegd voor het uitvoeren van 

de rest van het onderzoek. Aan de hand van deze verzamelde informatie is een online vragenlijst 

opgesteld en verstuurd naar 11 medewerkers van de gemeente Groningen die werken met de 

verschillende basisregistraties. Alle 11 medewerkers hebben meegewerkt aan het onderzoek en hebben 

informatie geleverd door een online vragenlijst in te vullen. Deze medewerkers worden aangeduid als 

respondenten. In een aantal gevallen is een aanvullend telefonisch interview afgenomen. De data die 

opgehaald is uit het literatuuronderzoek, de online vragenlijst en de telefonische interviews worden 

gepresenteerd in dit hoofdstuk.  

In deze paragraaf wordt weergegeven hoe het Stelsel van Basisregistraties in het algemeen functioneert 

en wordt per basisregistratie bij de gemeente Groningen gekeken of voldaan wordt aan de wettelijke 

verplichtingen. Ook wordt gekeken naar het gebruik van het Stelsel waarbij het ‘verplicht gebruik’ van 

authentieke gegevens en de ‘terugmeldplicht’ centraal staan.  In deze paragraaf wordt ook beschreven 

hoe de rolverdeling is binnen de gemeente Groningen met betrekking tot het Stelsel.  

Het Stelsel van Basisregistraties 

De gemeente Groningen heeft een begin gemaakt met het aansluiten van applicaties op het Stelsel van 

Basisregistraties in 2017. Deze aansluiting was van belang om te voldoen aan de wettelijke eisen en om 

een efficiencyvoordeel te halen (groningen.nl, sd). Hiermee verbetert de gemeente Groningen de 

dienstverlening en wordt de bureaucratie verminderd. Het is van cruciaal belang om juiste en actuele 

gegevens te gebruiken bij het verbeteren van de dienstverlening.  Binnen de gemeente Groningen is 

sprake van een gedecentraliseerde organisatie als het gaat om het gegevensmanagement. Zo is 

bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de basisregistraties bij verschillende vak-afdelingen belegd. 

(Basisregistraties op orde, 2017).  

Aan de respondenten is in de online vragenlijst gevraagd of het Stelsel van Basisregistraties op dit 

moment functioneert. Hierbij kon geantwoord worden met de antwoordmogelijkheden 1. Het Stelsel 

functioneert goed, 2. Het Stelsel functioneert matig; verbeterpunten zijn te noemen of het is nog niet 

af of 3. Het Stelsel functioneert niet/onvoldoende. Door deze vraag te stellen kon vervolgens 

doorgevraagd worden naar redenen waarom het Stelsel van Basisregistraties dan wel goed, matig of 

niet/onvoldoende functioneert. In figuur 7 op de volgende pagina wordt weergegeven wat de uitkomst 

was van deze vraag.  

 

Figuur 3: Functioneren van het Stelsel van Basisregistraties 

5; 45%

6; 55%

Het Stelsel functioneert goed

Het Stelsel functioneert matig; verbeterpunten zijn te noemen of het is nog niet af

Het Stelsel functioneert niet of onvoldoende
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Uit figuur 3, functioneren Stelsel van Basisregistraties, blijkt dat 45% van de respondenten aangeeft dat 

het Stelsel van Basisregistraties goed functioneert. De andere 55% geeft aan dat het Stelsel van 

Basisregistraties matig functioneert en dat verbeterpunten te noemen zijn. De respondenten hebben 

niet gekozen voor de antwoordmogelijkheid dat het stelsel niet/onvoldoende functioneert omdat de 

respondenten van mening zijn dat het Stelsel van Basisregistraties in elk geval voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen, maar dat een minimale invulling wordt gegeven en verbeterpunten te noemen zijn.  

Als vervolg op bovenstaande vraag is aan de respondenten gevraagd het antwoord toe te lichten. De 

tabel hieronder geeft een overzicht van redenen waarom het Stelsel van Basisregistraties goed of matig 

functioneert. Het Stelsel functioneert niet of onvoldoende wordt niet meegenomen in de tabel omdat 

geen één respondent voor deze antwoordmogelijkheid heeft gekozen.  

Tabel 6:Redenen waarom het Stelsel van Basisregistraties goed of matig functioneert 

Redenen waarom het Stelsel van 
Basisregistraties goed functioneert  

Redenen waarom het Stelsel van 
Basisregistraties matig functioneert 

Zo goed als alle publiekrechtelijke processen 
gebruiken gegevens uit de BRP via de 
Makelaarsuite.  

Het stelsel is ingericht maar sturing op het 
verplicht gebruik en terugmelden vindt niet 
plaats. 

Gegevens uit de BAG worden automatisch 
gedistribueerd naar de afdeling Vergunningen. 

Kwaliteit van Kamer van Koophandel/ NHR laat 
te wensen over.  

Het terugmelden op BRP gegevens is geregeld. Niet alle basisregistraties zijn gekoppeld.  

Gegevens vanuit het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel kunnen worden 
gedistribueerd.  

Binnen de gemeente vinden niet/nauwelijks 
terugmeldingen plaats. Ook wordt niet altijd 
gebruik gemaakt van gegevens uit de bron maar 
van kopieën.  

Duidelijke governance is afgesproken zodat het 
stelsel goed kan functioneren. Men houdt zich 
hier ook aan. 

Te veel in hokjes denken en eigen 
basisadministratie wordt als belangrijkste 
gezien. 

Een stelseloverleg vindt plaats. Niet/ nauwelijks gebruik maken van 
terugmeldvoorziening BRP via Makelaarsuite. 

Audits worden afgenomen. Koppeling met NHR werkt nog niet.  

De aanwezigheid van een Stelselhandboek met 
daarin taken/rollen. 

Iedere taak specifieke applicatie met 
persoonsgegevens, zou terugmeldknop moeten 
hebben bij twijfel over de juistheid van 
gegevens. 

Het stelsel voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen.  

Nog niet op alle vlakken wordt basisregistratief 
gewerkt. Het gevolg hiervan is dat niet alle 
gerede twijfels in beeld zijn.  

 Het stelsel werkt in de huidige vorm de vorming 
van het lokale beheer en eigen data in de hand. 
Dit komt de kwaliteit niet ten goede. 

De prikkel om terug te melden ontbreekt.  

De BAG heeft niet alle WOZ-objecten als adres. 

De integratie van gegevens werkt niet altijd 
goed. De unieke sleutel van een gegeven hoeft 
alleen maar geleverd te worden. Door geen 
verdere toegang tot ander basisregistraties 
levert dit geen zinvolle data op. 
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Interne en externe basisregistraties  

In de Memo ‘Basisregistraties en wettelijke verplichtingen (2016)’ beschrijft meneer Beuker, een aantal 

verplichtingen waaraan een basisregistratie wettelijk moet voldoen. Dat zijn 4 zaken (Beuker, 

Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016): 

1. De Basisregistratie moet staan, voldoen aan wettelijke kwaliteitskaders, en moet worden 
beheerd. 

2. De Basisregistratie moet, wanneer dit landelijk is ingericht, leveren aan de landelijke 
voorziening (LV). 

3. Alle overheidsorganen (ook organisaties die in opdracht van de overheid werken) dienen bij 
het uitvoeren van hun taken verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de 
Basisregistraties. 

4. Verplichte terugmelding op authentieke gegevens uit een Basisregistratie bij gerede twijfel 
aan de juistheid van een gegeven. 

De gemeente Groningen voert volgens de wettelijke verplichten 5 basisregistraties uit: de BAG, BGT, 

BRO, BRP en WOZ. Deze basisregistraties worden de ‘interne basisregistraties’ genoemd.  

De huidige situatie bij de gemeente Groningen met betrekking tot de interne basisregistraties is in kaart 

gebracht.  Op deze manier kan bepaald worden hoe het Stelsel van Basisregistraties werkt binnen de 

gemeente Groningen. Hierbij is gekeken of voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen die 

hierboven beschreven worden. Deze data zijn verkregen aan de hand van de memo: ”Interne 

Basisregistraties en wettelijke verplichtingen” van de gemeente Groningen, de memo “Externe 

Basisregistraties” van de gemeente Groningen en het auditrapport de “Audit basisregistraties 2019”. 

Deze audit is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen.  

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Tabel 7: Basisregistraties Adressen en Gebouwen bij de gemeente Groningen 

Staat  Ja. Sinds 2010.  

Voldoet aan 
wettelijke 
kwaliteitseisen  

Ja. Aan de wettelijke verplichtingen wordt een minimale invulling gegeven. 
Landelijke kwaliteitseisen zijn geformuleerd die beheerd worden door het RvIG. 
Door een senior BAG- beheerder worden de maandelijkse overzichten 
doorgenomen die komen van het dashboard kwaliteit van het Kadaster. 
Jaarlijkse controles vinden niet plaats, alleen periodiek worden steekproeven 
uitgevoerd op de correcte verwerking van brondocumenten. Dataverbetering 
vindt continu plaats.  Qua opbouw wordt er een minimale invulling gegeven aan 
de wettelijke verplichtingen (Neijenhuis & Leroi, 2019). Extern wordt voldaan 
aan de kwaliteitseisen door het Kadaster. Intern heeft de basisregistratie bij de 
gemeente Groningen eigen tools om de kwaliteit de controleren (Beuker, 
Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016).  

Wordt beheerd Ja. De BAG wordt beheerd, met onvoldoende invulling (Neijenhuis & Leroi, 
2019). 

Levert aan de LV Ja. De BAG levert sinds 2010 aan de LV.  

Verplicht 
gebruik 

Ja. 

Verplicht 
terugmelden 

Ja. Terugmeldingen gaan via de bag viewer of via de mail. Resultaten worden 
teruggekoppeld aan de melder door middel van Digimelding (Neijenhuis & Leroi, 
2019). 
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- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Tabel 8: Basisregistratie Grootschalige Topografie bij de gemeente Groningen 

Staat  Ja. De BGT is in werking getreden op 01-07-2016. 

Voldoet aan 
wettelijke 
kwaliteitseisen  

Ja. Landelijke kwaliteitseisen zijn geformuleerd en worden beheerd door het 
RvIG (Neijenhuis & Leroi, 2019). Binnen de gemeente Groningen wordt nog 
gewerkt aan een tool om de kwaliteit te beoordelen.  

Wordt beheerd Ja. De BGT wordt beheerd door het Kadaster.  

Levert aan de LV Ja. De BGT zit in de LV (Beuker, Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 
2016). 

Verplicht 
gebruik 

Ja. Voor de BGT geldt een verplichte afname vanaf 01-07-2017 (Beuker, 
Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016).  

Verplicht 
terugmelden 

Ja. Voor de BGT geldt verplicht terugmelden vanaf 01-07-2017. De BGT werkt 
met een terugmeldvoorziening via verbeterdekaart.nl. Binnen de gemeente 
Groningen kan teruggemeld worden op de BGT via de BVG. 

 

- Basisregistratie Personen (BRP) 

Tabel 9: Basisregistratie Personen bij de gemeente Groningen 

Staat  Ja. De BRP staat sinds 01-10-1994. 

Voldoet aan 
wettelijke 
kwaliteitseisen  

Ja. Kritische processen zijn beschreven en landelijke kwaliteitseisen zijn 
geformuleerd die door het RvIG beheerd worden. Maandelijks wordt de 
datakwaliteit gecontroleerd op een geautomatiseerde manier. Van 100 
personen worden de brondocumenten nagegaan om te kijken of de gegevens 
juist in de BRP zijn overgenomen. Met de kwaliteitsmodus van PINK wordt 
dagelijks gecheckt of burgerzaken administratieve fouten gemaakt heeft. 
Daarnaast vindt jaarlijks een controle op de volledigheid van de gegevens plaats 
aan de hand van zelfevaluatie (Neijenhuis & Leroi, 2019).  

Wordt beheerd Ja. De BRP wordt beheerd. 

Levert aan de LV Ja. De BRP levert sinds 01-02-2004 aan de LV (Beuker, Basisregistraties en 
wettelijke verplichtingen , 2016). 

Verplicht 
gebruik 

Ja. Nog niet alle processen die gebruik zouden moeten maken zijn gekoppeld, ze 
kunnen wel raadplegen.  

Verplicht 
terugmelden 

Ja. Terugmeldingen worden wel vastgelegd en verwerkt. Het resultaat wordt 
alleen nog niet altijd consequent teruggekoppeld (Neijenhuis & Leroi, 2019). 
Afnemers kunnen gebruik maken van een centrale terugmeldvoorziening. 
Terugmeldingen die de gemeente Groningen zelf doet, komen rechtstreeks in de 
BRP en de MKS.  

 

- Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

Tabel 10: Basisregistratie Ondergrond bij de gemeente Groningen 

Staat  Ja. De BRO staat al een tijdje maar het in werking treden schuift steeds op 
(2016). 

Voldoet aan 
wettelijke 
kwaliteitseisen  

Ja. Landelijke kwaliteitseisen zijn geformuleerd en worden beheerd door het 
RvIG. De Waarderingskamer ziet toe op de kwaliteit. Eigen kwaliteitseisen zijn 
niet geformuleerd. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de registratie volledig is 
(Neijenhuis & Leroi, 2019).  

Wordt beheerd Ja.  
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Levert aan de LV Ja. De BRO levert sinds medio 2017 verplicht aan de LV-BRO (Beuker, 
Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016). 

Verplicht 
gebruik 

Ja. Voor de BRO geldt een verplichte afname vanaf medio 2017 (Beuker, 
Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016).  

Verplicht 
terugmelden 

Ja. Voor de BRO geldt verplicht terugmelden vanaf medio 2017 (Beuker, 
Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016). Terugmeldingen komen 
vanuit de LV-BRO. De terugmeldingen worden niet in een zaaksysteem 
vastgelegd, alleen intern via de mail. De terugmelding wordt wel teruggekoppeld 
aan de melder (Neijenhuis & Leroi, 2019). 

 

- Waarde Onroerende Zaken (WOZ) 

Tabel 11: Waarde Onroerende Zaken bij de gemeente Groningen 

Staat  Ja.  

Voldoet aan 
wettelijke 
kwaliteitseisen  

Ja. Landelijke kwaliteitseisen zijn geformuleerd en worden beheerd door het 
RvIG. De Waarderingskamer ziet toe op de kwaliteit (Neijenhuis & Leroi, 2019). 
 

Wordt beheerd Ja. De WOZ wordt beheerd door de Waarderingskamer (Beuker, Basisregistraties 
en wettelijke verplichtingen , 2016). 

Levert aan de LV Ja. De WOZ levert sinds 2016 aan de LV (Beuker, Basisregistraties en wettelijke 
verplichtingen , 2016).  

Verplicht 
gebruik 

Ja. De Waarderingskamer ziet toe op verplichte afname (Beuker, 
Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016). 

Verplicht 
terugmelden 

Een terugmelding op door de WOZ gebruikte gegevens uit andere 
basisregistraties (afgeleide gegevens) gaat rechtstreeks naar de afnemers 
(Beuker, Basisregistraties en wettelijke verplichtingen , 2016). De WOZ heeft al 
dan niet een eigen portaal waar terugmeldingen gedaan kunnen worden. 

 

De gemeente Groningen benoemt de andere basisregistraties tot ‘externe basisregistraties’. De externe 

basisregistraties moeten aan de volgende wettelijke verplichtingen voldoen (Beuker & Beukinga, 

Externe Basisregistraties , 2016): 

1. Alle overheidsorganen (ook organisaties die in opdracht van de overheid werken) dienen bij 
het uitvoeren van hun taken verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de 
Basisregistraties. 

2. Verplichte terugmelding op authentieke gegevens uit een Basisregistratie bij gerede twijfel 
aan de juistheid van een gegeven. 

De huidige situatie bij de gemeente Groningen met betrekking tot de externe basisregistraties is ook in 
kaart gebracht. Omdat deze basisregistraties buiten de afbakening van het onderzoek vallen, staat de 
uitwerking hiervan in bijlage 7. 
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Het gebruik van het Stelsel van Basisregistraties bij de gemeente Groningen 

Nadat aan de respondenten gevraagd is of het Stelsel van Basisregistraties functioneert, is aan de 

respondenten gevraagd of gebruik gemaakt wordt van gegevens uit de basisregistraties en van welke 

basisregistraties gebruik wordt gemaakt. Onderstaand figuur laat de uitkomsten van deze vraag zien. 

Uit figuur 4 blijkt dat 82% van de respondenten aangeeft gebruik te maken van gegevens uit de 

basisregistraties en 18% maakt geen gebruik van gegevens uit de basisregistraties. De respondenten die 

aangegeven hebben niet gebruik te maken van gegevens uit de basisregistraties bekleden een rol binnen 

de gemeente Groningen waarvoor het gebruik van gegevens uit de basisregistraties niet nodig is. Deze 

respondenten hebben op een andere manier te maken met het Stelsel van Basisregistraties in hun 

werkzaamheden.  

Vervolgens is aan de respondenten gevraagd van welke basisregistraties gebruik gemaakt wordt. Hierbij 

kon uit alle basisregistraties worden gekozen. De respondenten hadden de mogelijkheid meerdere 

antwoorden te kiezen. Onderstaand figuur geeft de antwoorden van de respondenten weer en laat zien 

dat het meest gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de interne basisregistraties de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Personen (BRP) en de externe Basisregistratie 

Kadaster. 
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Om de kwaliteit van gegevens uit de basisregistraties te waarborgen is het gebruik ervan gereguleerd. 

Iedere basisregistratie heeft een eigen wet die de volgende verplichtingen voor afnemers beschrijft. 

Deze verplichtingen vormen de regelgeving met betrekking tot het Stelsel van Basisregistraties 

(digitaleoverheid.nl, sd): 

• Niet meer uitvragen: Organisaties met een publieke taak mogen gegevens die in de 

basisregistraties staan niet meer zelf uitvragen.  

• Terugmelden: de wettelijke systematiek voorziet in de mogelijkheid om bij een eventuele 

twijfel over de juistheid van het afgenomen gegeven, een formele terugmelding te doen.  

• Verplicht gebruik: overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht om een lokaal opgeslagen kopie 

van een basisgegeven af te nemen.  

Het is van essentieel belang dat voldaan wordt aan het ‘verplicht gebruik’ voor de waarborging van de 

kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties. Daarnaast zorgt het verplicht gebruik ervoor dat alle 

afnemers dezelfde gegevens gebruiken in plaats van eigen bestanden raadplegen. Aan de respondenten 

is gevraagd of de gemeente Groningen voldoet aan de verplichting ‘verplicht gebruik’. Hierbij kon ja of 

nee worden geantwoord. Vervolgens is om een toelichting gevraagd.  

 

Figuur 6: Verplicht gebruik bij de gemeente Groningen 

Figuur 6 laat zien dat 55% van de respondenten aangeeft dat binnen de gemeente Groningen voldoet 

aan de verplichting ‘verplicht gebruik’. 45% geeft aan dat niet voldaan wordt aan deze verplichting. Deze 

data geven aan dat bijna de helft van de medewerkers, die werkt met de basisregistraties, geen gebruikt 

maakt van de authentieke gegevens uit de basisregistraties maar bijvoorbeeld eigen bestanden 

raadpleegt. Als toelichting op de vraag of de gemeente voldoet aan het ‘verplicht gebruik’ geven 

respondenten het volgende aan. Deze informatie is opgehaald aan de hand van de online vragenlijst.  

“Lang niet de gehele organisatie gebruikt gegevens uit de basisregistraties. Te vaak worden nog eigen 

bestanden geraadpleegd. Zo worden bijvoorbeeld lijsten met adressen gehanteerd die niet uit de BAG 

komen. Ook het gebruik van de BRT wordt niet in alle gevallen op de juiste manier gedaan. Daarnaast is 

niet volledig in scope of de gehele gemeente voldoet aan het verplicht gebruik van de basisregistraties. 

Hoewel medewerkers via intranet, door collega’s en door de betrokken afdelingshoofden gewezen 

worden op het verplichte gebruik, wordt niet door iedereen de noodzaak gezien. Aangezien geen 

afgedwongen ‘verplicht gebruik’ heerst en te weinig gedaan wordt aan het informeren en te wijzen op 

het verplicht gebruik, verandert hier niet veel aan. Het is niet mogelijk om zicht op andermans mappen 

te hebben waardoor controleren niet werkt”. 

Naast dat niet alle medewerkers gegevens uit basisregistraties gebruiken, gebruiken ook niet alle 

applicaties gegevens vanuit de basisregistraties. Dit zou wel moeten. Binnen de gemeente Groningen 
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zijn ook nog afdelingen die niet gebruik maken van applicaties die zijn aangesloten op de Makelaarsuite. 

Om dit toch te organiseren wordt deze organisatieonderdelen actief door de functioneel beheerder van 

de Makelaarsuite benaderd.  

Terugmelden bij de gemeente Groningen 

Naast het ‘verplicht gebruik’ hebben afnemers van gegevens uit basisregistraties en ‘terugmeldplicht’. 

Bij het vermoeden van een fout gegeven moet een formele terugmelding worden gedaan. Aan de 

respondenten is daarom gevraagd of de gemeente Groningen voldoet aan de ‘terugmeldplicht’. Hierbij 

kon ja of nee geantwoord worden. Door deze vraag te stellen wordt in kaart gebracht of überhaupt 

voldaan wordt aan de terugmeldplicht. Vervolgens kon aan de respondenten gevraagd worden waarom 

wel of niet voldaan wordt aan deze terugmeldplicht.  

 

Figuur 7: Terugmelden bij de gemeente Groningen 

Uit figuur 7 blijkt dat 55% van de respondenten aangeeft dat binnen de gemeente Groningen niet 

voldaan wordt aan de terugmeldplicht. 45 % geeft aan dat wel voldaan wordt aan de terugmeldplicht. 

Uit deze uitkomst blijkt dat meer dan de helft van de respondenten heeft aangegeven dat niet voldaan 

wordt aan de terugmeldplicht, terwijl dit één van de verplichtingen is van het Stelsel van 

Basisregistraties. Op basis van deze informatie is onderzocht wat de onderliggende oorzaken hiervoor 

zijn.  Als toelichting op de vraag of de gemeente Groningen voldoet aan de terugmeldplicht geven de 

respondenten o.a. het volgende aan. Deze informatie komt uit de online vragenlijst die ingevuld is door 

de respondenten.  

“Binnen de gemeente Groningen bestaan genoeg mogelijkheden om terug te melden. Aangezien lang 

niet iedereen de juiste gegevens gebruikt, ziet men de noodzaak niet om terug te melden. Op de nut en 

noodzaak zou meer gewezen moeten worden. Zo zou een intern communicatietraject op kunnen 

worden gezet om meer op het verplicht gebruik en het terugmelden te wijzen. Ook is het een idee om 

een tooling op te stellen die het terugmelden eenduidiger en eenvoudiger maakt. Dat zo weinig wordt 

teruggemeld is niet gek, gelet op de staat van het landschap. Daarnaast is de gemeente Groningen 

afhankelijk van gegevens vanuit de Kamer van Koophandel, het NBK en het NHR. Het Noordelijk 

Belastingkantoor meldt nog niet alles terug of met foute gegevens wordt niks gedaan”.  

De respondenten komen van verschillende afdelingen binnen de gemeente Groningen. Daarom is 

gevraagd aan de respondenten of de afdeling waarop zij werkzaam zijn een terugmelding doet bij het 

vermoeden van een onjuist gegeven. Hierbij kon ja, nee of n.v.t. geantwoord worden. Figuur 8 laat zien 

dat 82% van de respondenten aangeeft dat op de afdeling wel terugmeldingen worden gedaan.  
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Nadat in kaart is gebracht hoe verschillend wordt omgegaan met het terugmelden en hoe gedacht 

wordt over het terugmelden binnen de gemeente Groningen, is gevraagd aan de respondenten of het 

terugmelden in het algemeen goed werkt met betrekking tot de basisregistratie waarmee gewerkt 

wordt. Ook hier kon met ja, nee of n.v.t. geantwoord worden. Deze vraag is gesteld omdat vervolgens 

de vraag gesteld kon worden waarom het terugmelden wel of niet functioneert binnen de gemeente 

Groningen. De oorzaken die genoemd zijn geven weer wat op dit moment ervoor zorgt dat het 

terugmelden niet op orde is binnen de gemeente Groningen. Figuur 9 geeft weer hoe de respondenten 

geantwoord hebben op de vraag of het terugmelden wel of niet functioneert.  

 

Figuur 9 geeft weer dat 73% van de respondenten aangeeft dat het terugmelden werkt met betrekking 

tot het Stelsel van Basisregistraties. 18% geeft aan dat het terugmelden niet werkt en de 9% staat voor 

n.v.t. De respondent die n.v.t. heeft aangegeven werkt niet direct met gegevens uit basisregistraties en 

hoeft daarom zelf geen terugmelding te doen. Het gaat hierbij om de afdeling Regie van de directie 

Informatie & Services. Deze afdeling heeft op een andere manier te maken met het Stelsel van 

Basisregistraties en het terugmelden in de werkzaamheden.  

Onderstaande tabel 12 geeft weer wat de oorzaken zijn voor het wel of niet functioneren van het 

terugmelden in basisregistraties binnen de gemeente Groningen. De oorzaken die gegeven zijn worden 

weergegeven per afdeling waar de respondenten werkzaam op zijn.  

 

 

Figuur 9: Functioneren terugmelden 
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Figuur 8: Het doen van een terugmelding per afdeling 
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Tabel 12: Functioneren terugmelden 2 

Afdeling  Functioneren van het terugmelden 

Afdeling Geo & 
Data 

Functioneert wel 
Via de Landelijke Voorziening wordt veel teruggemeld. Daarnaast is een speciale 
mailbox opgezet met het NBK en zijn eigen formulieren gemaakt. Ook is een 
algemene mailbox ingericht waar iedereen een terugmelding naartoe kan sturen. 
Terugmeldingen in de BAG worden sneller verwerkt dan andere basisregistraties. 
Functioneert niet 
Niet iedereen maakt gebruikt van de juiste gegevens. Daarom wordt ook niet 
teruggemeld. Daarnaast heerst veel onwetendheid bij medewerkers over het 
terugmelden. Binnen sommige basisregistraties is het terugmelden kwetsbaar 
omdat de terugmeldingen via de mail gaan. Hierbij ontbreekt ook een 
zaaksysteem waardoor de geschiedenis van een terugmelding niet te zien is. 

Burgerzaken Functioneert niet 
Binnengemeentelijk wordt niet/nauwelijks teruggemeld en wordt niet altijd 
gebruik gemaakt van gegevens uit de basisregistraties, maar van eigen kopieën. 
Daarnaast wordt te veel in hokjes gedacht en wordt eigen basisregistratie als 
belangrijkste gezien. Ook al bestaat de terugmeldvoorziening voor de BRP, wordt 
hier alsnog te weinig gebruik van gemaakt. Daarnaast zou elke taak specifieke 
applicatie een terugmeldknop moeten hebben. 

Vakdirectie 
Publieke 
Dienstverlening 

Functioneert wel 
Voor de meeste basisregistraties bestaat een minimale voorziening voor 
terugmeldingen. Die van de BRP is het verst ontwikkeld, daar is zichtbaar of een 
basisgegeven in onderzoek is. Dit is cruciaal voor de overige afnemers. 
Functioneert niet  
Een eenduidige manier voor het terugmelden bestaat niet waardoor elke 
basisregistratie het op zijn/haar eigen manier doet. Daarnaast is niet iedere 
basisregistratie in staat om binnen de termijnen een terugkoppeling te geven op 
de terugmelding. Of om überhaupt haar onderzoek af te ronden trouwens. Dit 
werkt demotiverend voor terugmelders. 

Info & 
Services/ Geo/ 
Informatie 

Functioneert wel 
De gebruikers van de Makelaarsuite hebben jaren terug een instructie gehad over 
het belang van terugmelden. Op de site van he RvIG staat een overzicht van 
meldingen waarin te zien is dat de gemeente Groningen best actief aan het 
terugmelden is. Tijdens de overgang naar de TMV.2.0 konden terugmeldingen 
gemaild worden. Een analyse op retourpost zou wenselijk zijn om daar meer 
inzicht in te krijgen: vanuit welke systemen/processen wordt post naar verkeerde 
adressen gestuurd? Wat is hieraan te verbeteren? 
Functioneert niet  
PinkRoccade, de leverancier van MKS en Cipers, is bezig met het maken van een 
portaal waaruit terugmeldingen gedaan kunnen worden op de drie BR die 
momenteel Digimelding ondersteunen: BRP, BAG, HR. 

Onderzoek, 
informatie en 
statistiek 

Functioneert wel 
Terugmeldingen worden actief opgepakt. 

Afdeling heffen 
bij het NBK 

Functioneert wel 
Het ontvangen van een mail nadat de terugmelding is afgehandeld door de 
betreffende gemeente werkt goed. In veel gevallen wordt door de behandelaar 
een toelichting op de afhandeling van de melding gegeven. Dit is handig als de 
terugmelding geen wijzigingen oplevert. De zoekfunctie voor reeds gedane 
terugmeldingen is handig.  
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Functioneert niet  
Verplicht in te vullen gegevens zijn verspreid over twee tabbladen, één is 
overzichtelijker en te weinig mensen zijn geautoriseerd om te kunnen 
terugmelden. 

Afdeling regie  Functioneert wel  
Wettelijk wordt voldaan aan het terugmelden. 
Functioneert niet  
De aanbevelingen uit bijvoorbeeld het auditrapport moeten veel meer opgevolgd 
worden. 

 

De informatie in tabel 12 wordt in de analyse gebruikt in het schema ‘probleemthema’s + oorzaken’. 

Vervolgens kan een SWOT-analyse uitgevoerd worden waarin de oorzaken voor het wel of niet 

functioneren van het terugmelden in de basisregistraties binnen de gemeente Groningen vertaald 

worden naar sterktes en zwaktes. De toekomstige ontwikkelingen die genoemd worden in de volgende 

paragraaf zullen vertaald worden naar kansen en bedreigingen in de SWOT-analyse. Deze sterktes, 

zwaktes, kansen en bedreigingen worden met elkaar geconfronteerd in de confrontatiematrix in de 

analyse.  

Uit eerdere onderzoeken naar het terugmelden is gebleken dat barrières ervaren worden met 

betrekking tot het terugmelden. Dit wordt weergegeven met het ‘barrièremodel niet terugmelden’. Dit 

barrièremodel gaat uit van 5 barrières voor het terugmelden: niet gebruiken, niet weten, niet 

herkennen, niet willen en niet kunnen.  

Om erachter te komen waarom het terugmelden niet op orde is en waarom 55% van de respondenten 

aangeeft dat niet voldaan wordt aan de terugmeldplicht binnen de gemeente Groningen, is het 

‘barrièremodel niet terugmelden’ toegepast. Aan de respondenten is gevraagd wat hun kijk is op het 

niet doen van een terugmelding gekeken vanuit hun eigen afdeling en welke barrières daarbij ervaren 

worden. Geantwoord kon worden aan de hand van de verschillende barrières uit het ‘barrièremodel 

niet terugmelden’.  

 

Figuur 10: Ervaren barrières terugmelden gemeente Groningen 
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Uit figuur 10 blijkt dat met name de barrières niet herkennen, niet weten en niet gebruiken worden 

ervaren. Deze barrières geven aan dat niet altijd authentieke gegevens uit de basisregistraties gebruikt 

worden, maar dat ook nog eigen bestanden geraadpleegd worden. Daarnaast ontbreekt de kennis over 

het doen van een terugmelding en de inzicht in relevante basisregistraties of blijkt de constatering dat 

een gegeven niet juist is uit.  

Als toelichting op de vraag welke barrières ervaren worden, wordt aangegeven dat niet actief opzoek 

gegaan wordt naar fouten. Dit kan ervoor zorgen dat fouten in de gegevens niet herkend worden.  

Als afsluiting van de vragenlijst is met betrekking tot het terugmelden binnen de gemeente Groningen 

aan de respondenten gevraagd hoe het terugmelden in de toekomst eruit zou moeten komen te zien. 

De antwoorden waren als volgt:  

- Eén centrale terugmeldvoorziening waarbij diverse bronhouders benaderd worden met de 

terugmeldgegevens.  

- Meer sturing op het verplicht gebruik uit gegevens uit basisregistraties van de gemeente 

Groningen. Alleen zo zal meer teruggemeld worden. 

- Verplichten om een toelichting te geven op de afhandeling van de terugmelding zodat voor 

iedereen duidelijk is waarom wel/niet iets met een terugmelding gedaan is. 

- De discipline om terug te melden moet verbeterd worden. Bij voorkeur door een centrale 

landelijke voorziening zodat langs één kanaal teruggemeld kan worden. 

- Een zaak/bewakingssysteem koppelen aan de historie van een terugmelding.  

Deze antwoorden worden meegenomen in de analyse en in de conclusie om vervolgens aanbevelingen 

en een advies te kunnen geven.  

De Makelaarsuite bij de gemeente Groningen  

Uit de antwoorden van de respondenten wordt een aantal keer gerefereerd naar de Makelaarsuite. In 

deze paragraaf wordt daarom uitgewerkt hoe de Makelaarsuite in verband staat met de gemeente 

Groningen.  

Binnen de gemeente Groningen zijn zo’n 600 medewerkers geautoriseerd die gebruik kunnen maken 

van de Makelaarsuite en gegevens kunnen raadplegen uit de MKS en de GBA-V.  

Gegevens met betrekking tot personen zijn opgeslagen in de BRP. Vroeger was dit de GBA. Wanneer 

een inwoner van de gemeente Groningen verhuist krijgt de afdeling Burgerzaken een melding. 

Vervolgens wordt een melding geplaatst in de Makelaarsuite. De Makelaarsuite bevat gegevens over 

alle binnen gemeentelijke mensen. Vervolgens krijgen alle aan de MKS verbonden applicaties 

automatisch een melding over de wijziging.  

Wanneer een medewerker van de gemeente Groningen inlogt in de MKS, kunnen personen worden 

geraadpleegd in de GBA-V. 

Binnen de gemeente Groningen zijn dus zo’n 600 medewerkers geautoriseerd om te kunnen werken 

met de MKS. Jaren geleden is een training gegeven over het gebruik ervan. Helaas ervaren de 

medewerkers van de gemeente Groningen een hoge werkdruk en zijn niet erg gemotiveerd om een 

terugmelding te doen. Het terugmelden zou veel meer onder de aandacht gebracht moeten worden 

(Funtioneel beheerder, 2020) 
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Conclusie  

In deze paragraaf is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Hoe ziet het Stelsel van Basisregistraties 

eruit bij de gemeente Groningen en hoe is het terugmelden ingericht?’’.  

Uit deze paragraaf blijkt dat het Stelsel van Basisregistraties over het algemeen matig functioneert en 

dat verbeterpunten te benoemen zijn. Een reden waarom het stelsel matig functioneert en die vaker 

terug gekomen is in het onderzoek bij de gemeente, is dat niet alle medewerkers en applicaties voldoen 

aan het verplicht gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties. Sturing op het verplicht 

gebruik ontbreekt.  

De gemeente Groningen maakt onderscheid tussen interne- en externe basisregistraties die ook aan 

wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Binnen de gemeente Groningen wordt per basisregistratie 

wel voldaan aan deze wettelijke verplichtingen maar met een minimale invulling.  

Uit deze paragraaf blijkt ook dat binnen de gemeente Groningen niet overal voldaan wordt aan de 

terugmeldplicht. Aangezien lang niet iedereen de juiste gegevens gebruikt, ziet men de noodzaak niet 

om terug te melden. Ook de bewustwording van nut en noodzaak ontbreekt.  De barrières die met name 

ervaren worden bij het terugmelden zijn het niet gebruiken, het niet weten en het niet herkennen uit 

het ‘barrièremodel niet terugmelden’.  

Nadat in kaart gebracht is hoe het Stelsel van Basisregistraties werkt bij  de gemeente Groningen en hoe 

het terugmelden ingericht is, kan gesteld worden dat het terugmelden bij de gemeetne Groningen niet 

op orde is. In de volgende paragraaf wordt beschreven welke (toekomstige) ontwikkelingen van 

positieve invloed kunnen zijn op het terugmelden bij de gemeente Groningen.  
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3.4 (Toekomstige) ontwikkelingen  
In voorgaande paragraaf is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Hoe ziet het Stelsel van 

Basisregistraties eruit bij de gemeente Groningen en hoe is het terugmelden ingericht?’. Door deze 

onderzoeksvraag te beantwoorden is in kaart gebracht of het Stelsel van Basisregistraties functioneert 

bij de gemeente Groningen en hoe het terugmelden ingericht is. In deze paragraaf worden toekomstige 

ontwikkelingen beschreven die van invloed kunnen zijn op het terugmelden in basisregistraties bij de 

gemeente Groningen. Deze ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling binnen de overheid 

dragen bij aan het antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Welke (toekomstige) ontwikkelingen 

kunnen van invloed zijn op het terugmelden bij de gemeente Groningen?’.  

In de huidige gegevensarchitectuur van gemeenten worden veel gegevens gekopieerd en doorgestuurd, 

omdat het niet mogelijk is om rechtstreeks in de bron te vragen. Daarnaast wordt het implementeren 

van de StUF-standaard als complex ervaren. In deze paragraaf worden een aantal ontwikkelingen 

beschreven die een positieve invloed kunnen hebben op het terugmelden bij de gemeente Groningen. 

De eerste twee ontwikkelingen, Common Ground en Data Governance, spelen op dit moment al een rol 

binnen de gemeente Groningen. Het overgaan op API-standaarden is een ontwikkeling in de toekomst. 

Common Ground 

De huidige inrichting van de ICT-systemen is niet flexibel, is duur en kwetsbaar wat een optimale 

dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg staat. De informatievoorziening is te veel 

verknoopt met de processen. Zo is een manier van werken ontstaan in silo’s, waarin applicaties een 

processtructuur doorlopen en de gegevens voor het proces worden opgeslagen. Iedere silo heeft een 

eigen database. Koppelingen zorgen voor een kopie van het gegeven uit een andere silo dat nodig is 

voor het proces, en zich nog niet in de juiste database bevindt (vgnrealisatie.nl, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 laat een spaghetti aan koppelingen zien waarbij de silo’s van verschillende basisregistraties 

met elkaar verbonden zijn. Via de complexe en kwetsbare koppelingen worden de gegevens 

uitgewisseld. In figuur 11 wordt indirect zichtbaar gemaakt hoe kwetsbaar de kwaliteit van de gegevens 

is. Wanneer een fout in de registratie van een gegeven wordt gemaakt of wanneer geen terugmelding 

wordt gedaan bij het constateren van een onjuist gegeven, is dit van negatieve invloed op de kwaliteit 

van de gegevens in de basisregistraties. Omdat niet alle basisregistraties direct met elkaar verbonden 

zijn, kan het zijn dat verschil in werkelijkheid van gegevens ontstaat.  

 

 

 

Figuur 11: Silo's en koppelingen 
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Een oplossing hiervoor is ontstaan door een beweging die stapsgewijs een nieuwe, toekomstbestendige 

gemeentelijke ICT-infrastructuur ontwikkeld: Common Ground (vng.nl, sd). In de kern gaat het om een 

hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met 

gegevens. Bij Common Ground is het de bedoeling dat de data losgekoppeld wordt van werkprocessen 

en applicaties. Een servicelaag zorgt ervoor dat de data gestructureerd en veilig wordt aangeboden aan 

de gegevenslaag. Hiervoor is het vijflagen model ontwikkeld, zie figuur 13. De afspraak is dat alleen de 

bronbeheerder de gegevens mag aanpassen Data wordt nu bevraagd bij de bron in plaats van het 

veelvuldig kopiëren van gegevens en deze opslaan (commonground.nl, sd).  De volledige infographic 

van Common Ground, die ontworpen is door de gemeente Groningen, is te vinden in bijlage 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevensuitwisseling binnen overheidsorganisaties kan worden vergeleken met een spoor. In Europa 

bestaan verschillende soorten infrastructuren voor treinen waarbij wissels wel en niet op elkaar 

aansluiten waardoor treinen wel en niet van het ene naar het andere land kunnen rijden. De 

overheidsorganisaties hebben allemaal eigen systemen, die niet op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor 

dat gegevens steeds opnieuw aangeleverd moeten worden (Haenen, 2019). 

Common Ground zorgt ervoor dat een grote stap wordt gezet in de richting van een open en 

transparante overheid waarbinnen sneller en veiliger gegevens kunnen worden uitgewisseld, met in 

achtneming van de privacyregels. Daarnaast is Common Ground niet een van bovenaf opgelegde 

systeemwijziging, maar een beweging die ervoor zorgt dat gemeenten samen kunnen werken aan een 

stapsgewijze modernisering van de ICT-infrastructuur (vng.nl, sd). Zo kan een gemeente zoals de 

gemeente Groningen in eigen tempo en op eigen voorwaarden de overstap maken op de nieuwe ICT-

infrastructuur. Het idee is om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe 

infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten. Hierbij wordt ‘agile 

Figuur 12: Common Ground 

Figuur 13: Vijflagen model 
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werken’ gehanteerd. De agile werkwijze zorgt ervoor dat gewerkt wordt in korte cycli van ontwikkelen, 

reviewen en verbeteren (vgnrealisatie.nl, 2019). 

Het principe ‘data bij de bron’ wordt steeds belangrijker om als overheid goed te kunnen functioneren 

in de informatiesamenleving. In de huidige werkwijze wordt een gegeven verstrekt aan een gebruiker 

die het gegeven opslaat en weer doorverstrekt. Dit maakt het lastig om de gegevens actueel en juist te 

houden. Het is van belang om een langetermijnperspectief voor de oplossing van problemen te hebben.  

Om de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening te realiseren is het van belang dat 

gegevens uniform gemaakt worden en dat gegevens opgehaald worden met API’s. Naast de StUF-

standaarden gaat door Common Ground een stap gezet worden in het overgaan op API-standaarden. 

Een API koppeling is eenvoudiger te implementeren waardoor de uitwisseling sneller verloopt. 

Daarnaast is het belangrijk dat gewerkt wordt met één gemeenschappelijke integratie laag en dat de 

data in de bron blijven (commonground.nl, sd). 

Data Governance  

Een andere ontwikkelingen, die van positieve invloed kan zijn op het terugmelden bij de gemeente 

Groningen is Data Governance. Organisaties verzamelen en verwerken steeds meer data. Deze toename 

wordt veroorzaakt door een toenemend aantal bronnen en data die worden gegenereerd. Wanneer de 

hoeveelheid data in een organisatie toeneemt, moet ook steeds meer voldaan worden aan wettelijke 

en regelgevende vereisten om de data te kunnen vinden, bewaren en beschermen. 

Jacco Oudeman, Data Quality & Data Governance specialist, beschrijft Data Governance aan de hand 

van verschillende definities. De volgende is daar één van: ’Data Governance is de specificatie van 

beslissingsrechten en een verantwoordingsraamwerk om te zorgen voor passend gedrag bij de 

waardering, creatie, opslag, gebruik, archivering en verwijdering van informatie. Het omvat processen, 

rollen en beleidsregels, standaarden en metrics die zorgen voor een effectief en efficiënt gebruik van 

informatie om een organisatie in staat de stellen haar doelen te bereiken’. Kortom: Data Governance 

gaat niet alleen over data. Het gaat om een combinatie van mensen, regels en procedures en 

ondersteunende technologieën om succesvol te zijn (Oudeman, sd). 

Data Governance is een manier om beleid te maken voor data en hoe en waar deze data worden 

opgeslagen en verzonden, wie toegang heeft en tot welke niveaus acties kunnen worden uitgevoerd op 

de data. Data Governance verwijst na een overkoepelende strategie die beleid, processen mensen 

omvat die betrokken zijn bij het beheren en beschermen van data (officegrip.nl, sd).  

Data Governance zorgt ervoor dat beheer, risicobeveiliging en naleving gecombineerd worden voor een 

effectief beheer en bescherming van data. Het programma Data Governance is ontworpen om data te 

beschermen tegen onbevoegde toegang en blootstelling. Daarnaast bevat het ook een reactieplan dat 

uitgevoerd kan worden wanneer een incident plaatsvindt (officegrip.nl, sd).  

Waar zorgt Data Governance zoal voor (Oudeman, sd):  

- Nauwkeurige procedures voor activiteiten om te voldoen aan wet- en regelgeving  

- Vergroting van transparantie binnen data gerelateerde activiteiten 

- Training van management en medewerkers om data issues op eenzelfde manier te benaderen 

- Waarde vergroting van data voor een organisatie 

- Gestandaardiseerde datasystemen, databeleid, dataprocedures en datastandaarden 

- Uniforme richtlijnen voor het oplossen van bestaande en actuele data issues 

Een effectief Data Governance programma verlaagt de kosten en vergroot de kwaliteit van de data wat 

betere besluitvorming mogelijk maakt.  
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Common Ground en Data Governance bij de gemeente Groningen 

De ontwikkelingen Common Ground en Data Governance kunnen een positieve invloed op de gemeente 

Groningen en het terugmelden in de basisregistraties hebben. Binnen de gemeente Groningen wordt, 

via het project ‘Virtueel Groningen’ gewerkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening en 

online participatie vanuit het oogpunt van de inwoners en ondernemers. Binnen Virtueel Groningen 

bestaan verschillende ontwikkellijnen waar informatievoorziening één van is. Het doel van de gemeente 

Groningen is om toekomstbestendig te worden waarbij de gemeente in staat is om sneller en flexibeler 

om te gaan met ontwikkelingen (Groningen, 2020).  

- Common Ground  

Door de ontwikkeling Common Ground is bij de gemeente Groningen de vraag ontstaan of een nieuwe 

referentiearchitectuur geschetst moet worden waarbij uitgegaan wordt waar de gemeente nu staat en 

waar de gemeente heen wil. De gemeente Groningen is daar op dit moment mee bezig vanuit de 

projecten ‘Virtueel Groningen’ en ‘Mijn Groningen’. Aan de hand van deze projecten kijkt de gemeente 

of een nieuwe architectuur kan werken en hoe het eruit moet komen te zien. Zo wordt gedacht aan 

nieuwe kaders die gebaseerd zijn op de principes van Common Ground.  

De programmamanager van Virtueel Groningen geeft aan dat het belangrijk is om te kijken hoe de 

ontwikkelingen en projecten werken in de praktijk om erachter te komen waar je als gemeente 

tegenaan kunt lopen. Op dit moment is de gemeente Groningen bezig met het digitaliseren van de 

aanvraag van een gehandicapten parkeerkaart. In dit project worden de principes en de gedachtegang 

van Common Ground toegepast.  

Eén van de ‘relatieprincies’ van Common Ground is het Agile werken. Het idee van Agile werken is dat 

in korte cycli bruikbare tussenproducten worden opgeleverd waarbij continu feedback verwerkt wordt. 

De projecten binnen de gemeente Groningen pakken het Agile werken op door te werken in sprints en 

tussenproducten op te leveren waarbij continu gereflecteerd wordt. Het Agile werken zorgt daarnaast 

ervoor dat middelen effectiever ingezet worden en dat risico’s beperkt worden. Deze informatie is te 

vinden op de infographic in bijlage 9.  

- Data Governance  

Zo’n twee jaar geleden heeft de gemeente Groningen een visie opgesteld met betrekking tot data 

gedreven werken. Hierbij zijn een aantal pijlers opgesteld waarbij rekening is gehouden met aspecten 

op juridisch gebied en op het gebied van ethiek, gebaseerd op Data Governance. Op dit moment is de 

gemeente Groningen bezig met het vormen van een ‘normenkader ethiek’ waarin afspraken gemaakt 

worden over kaders gebaseerd op juridische zaken met betrekking tot data huishouding.  

- De invloed van de Common Ground en Data Governance op het terugmelden  

Het project Virtueel Groningen zorgt ervoor dat meer direct contact is met inwoners en ondernemers. 

Hierdoor kan meteen worden aangegeven wanneer gegevens niet juist zijn. Dit zorgt ervoor dat het 

terugmelden direct plaatsvindt wat de kwaliteit uit de basisregistraties ten goede komt.  

De Agile werkwijze is ook van invloed op het terugmelden. Door in korte cycli te werken en continu 

feedback te leveren worden fouten sneller ontdekt en kan sneller een terugmelding gedaan worden. 

Door de principes van Common Ground en de gedachtegang van Data Governance toe te passen in de 

gemeente Groningen, wordt een goede basis gelegd voor een toekomstgerichte informatievoorziening 

die de gemeente Groningen in staat stelt om op een flexibele en moderne manier om te gaan met 

maatschappelijke vraagstukken, dienstverlening en de bedrijfsvoering. Het stelt de gemeente 

Groningen in staat om sneller toepassingen aan te brengen in een snel veranderende maatschappij. 

Daarnaast zie je dat data steeds meer gescheiden wordt van applicaties en bevraagd moet worden in 
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de bron waardoor de data sneller beschikbaar en herbruikbaar is. Op het data scheiden van de bron 

wordt verder ingegaan in de volgende sub paragraaf over de API-standaarden.  

De gemeente Groningen zal daarnaast minder afhankelijk zijn van vaste leveranciers van gegevens 

waardoor de leveranciers van gegevens, maar ook applicatieontwikkelaars, een grote impact ervaren 

als gevolg van de ontwikkelingen. Wanneer de data losgetrokken wordt van de applicatie, moet de 

infrastructuur opnieuw ingericht worden en zullen verdienmodellen veranderen. 

- Inrichten van Common Ground en Data Governance bij de gemeente Groningen  

Aan de programmamanager van Virtueel Groningen is gevraagd wat nodig is om Common Ground en 

Data Governance in te richten bij de gemeente Groningen. Op dit moment worden ‘pilots’ uitgevoerd 

door de gedachtegang en principes van de ontwikkelingen toe te passen. Het echt toepassen van de 

ontwikkelingen is nog niet aan de orde. 

“Om de ontwikkelingen echt van invloed te laten zijn op het terugmelden zou in de ideale situatie een 

uniforme terugmeldknop ontworpen moeten worden. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een 

gehandicapten parkeerkaart. Op deze manier kan meteen een terugmelding worden gedaan als inwoner 

of ondernemer”, aldus de programmamanager van Virtueel Groningen. De ontwikkeling Common 

Ground vraagt namelijk om een uniforme terugmeldvoorziening met daarin een terugmeldknop.  

Op dit moment ontbreekt de bewustwording van nut en noodzaak, net zoals bij het terugmelden. Om 

de ontwikkelingen te laten slagen binnen de gemeente Groningen is het van belang dat men in de gehele 

organisatie bezig is met het data gedreven werken. Het moet niet zo zijn dat alleen de afdeling ICT, 

waarvan betrokkenheid verwacht wordt, er als enige aan werkt.  Data betreft namelijk iedereen. 

Managers en medewerkers moeten allemaal een visie hebben.  

Bestuurders omarmen de ontwikkelingen nog niet allemaal. Ze staan wel open voor de ontwikkelingen 

en staan inhoudelijk achter de ontwikkelingen, maar het staat niet hoog op de prioriteitenlijst door de 

‘waan van de dag’. Dit is wel van belang wanneer je het met elkaar moet doen. Op een gegeven moment 

ontkomen je niet eraan om in de toekomst in te spelen op de ontwikkelingen. Wanneer de architectuur  

aangepast wordt moet je als gemeente Groningen zijnde ook mee veranderen. Het belangrijkste is het 

overgaan van koppelingen naar het bevragen in de bron. Hier wordt op dit moment nog niet overal 

gebruik van gemaakt.  

Binnen welke termijn dit gerealiseerd wordt is lastig te zeggen. Binnen de gemeente Groningen is nog 

geen goede visie met betrekking tot de ontwikkelingen. Het belangrijkste is op dit moment het onder 

de aandacht brengen en het in beweging krijgen van medewerkers. 
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Application Programming Interface (API) 

Een ontwikkeling die ook van positieve invloed kan zijn op het terugmelden in de basisregistraties, maar 

verder in de toekomst ligt, is API-standaarden. Zoals in de sub paragraaf hierboven beschreven is, zorgen 

de ontwikkelingen ervoor dat steeds meer data losgekoppeld wordt van de applicaties en dat data 

bevraagd wordt in de bron. Op dit moment wordt gewerkt aan API-standaarden voor het bevragen van 

de basisregistraties BRP, BRK en BAG. Het werken met API zal uiteindelijk de StUF-berichtenstandaard 

vervangen.  

Het Stelsel van Basisregistraties is op dit moment ingericht gebaseerd op StUF-koppelingen. StUF kan 

worden gezien als een raamwerk waarin berichtenstandaarden worden opgesteld. Het schrijft de vorm 

voor waarin gegevens uitgewisseld worden zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te 

worden en maatwerk niet nodig is. Door standaarden in informatiemodellen te verwerken, kunnen 

gegevens tussen applicaties uitgewisseld worden (vngrealisatie.nl, 2018).  

Een Application Programming Interface, afgekort als API, is een combinatie van technische bestanden, 

documentatie en andere ondersteuning die ervoor zorgt dat externe applicaties worden aangeroepen. 

Je zou de API als een serveerster in een restaurant kunnen zien. Je zit in een restaurant en hebt een 

menukaart met verschillende keuzes om te bestellen. De keuken is het onderdeel wat je bestelling klaar 

maakt. De serveerster is de link tussen wat jij wilt bestellen en de levering van het eten naar jou. De 

serveerster/API is de link tussen jouw verzoek/bestelling en vertelt het systeem/keuken wat moet 

gebeuren en levert daarna het antwoord/eten aan jou. 

 

De opkomst van de API begon rond 2008. Sindsdien zijn steeds meer kanalen ontstaan via welke 

organisaties de diensten ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van Cloud computing draagt bij aan het 

gebruik van API’s waarbij het nodig kan zijn om diensten met elkaar te integreren (Schellevis, Penninga, 

Snoei, Roes, & van de Maas, 2019). 

Een softwareontwikkelaar publiceert een API zodat andere ontwikkelaars weten hoe de software aan 

elkaar gekoppeld kan worden. De gebruikte code zorgt ervoor dat automatisch toegang tot elkaars 

informatie en/of functionaliteit wordt gegeven, zonder dat de ontwikkelaars weten hoe het andere 

programma werkt (Tuil, 2011). De interface zorgt ervoor dat twee applicaties rechtstreeks en online 

met elkaar kunnen communiceren. Het is een soort handleiding die gebruikt kan worden voor een 

machine tot machine koppeling en werkt geruisloos op de achtergrond van een website waardoor deze 

niet zichtbaar is. 

De API kent een aantal eigenschappen (Schellevis, Penninga, Snoei, Roes, & van de Maas, 2019): 

- Prestaties: het zorgt ervoor dat machines snel met elkaar praten 

- Schaalbaarheid: het zorgt ervoor dat het blijft werken bij veel gebruikers 

- Simpele interface: de communicatie tussen componenten is eenvoudig en overzichtelijk  

Figuur 14: Weergave werking API 
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De Nederlandse overheid biedt nog maar weinig API’s aan en maakt nog te weinig gebruik van deze 

techniek. De overheid is te veel gebaseerd op oude principes waardoor er onvoldoende kan worden 

meebewogen met technologische ontwikkelingen (Schellevis, Penninga, Snoei, Roes, & van de Maas, 

2019). Ondanks dat de overheid nog maar weinig API’s aanbiedt, ontwikkelen bedrijven en websites 

steeds meer open API’s. Het inzetten van gegevensuitwisseling via API’s kan ervoor zorgen dat er meer 

autonomie en controle is op gegevens. Het maakt het makkelijker om specifieke gegevens vanuit de 

bron te ontsluiten die noodzakelijk zijn voor een vraag. Onnodige gegevensuitwisseling wordt hiermee 

voorkomen.  

- API-standaarden bij de gemeente Groningen  

Zoals eerder is aangegeven, past de gemeente Groningen de principes van de ontwikkeling Common 

Ground toe in een aantal projecten. De ontwikkeling Common Ground bevat een API-onderdeel. Deze 

API past in het beeld van Common Ground voor het uitwisseling van gegevens tussen gemeente via de 

gezamenlijke informatievoorziening.  

De VNG ontwikkelt API’s waarbij de gemeente Groningen de ontwikkelaar is van een API- standaard ten 

behoeve van de aanvraag van een gehandicapten parkeerkaart (Groningen, 2020).  

- De invloed van API-standaarden op het terugmelden 

Vanaf september 2019 is het de ‘Terugmelding API’  live. Via deze API kunnen terugmeldingen direct 

gedaan worden op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Topografie en de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (zakelijk.kadaster.nl, 2019).  

Wanneer de gemeente Groningen gebruik zou maken van een API in het terugmelden, wordt een API 

in het systeem ingebouwd. Hierdoor kunnen fouten meteen gemeld worden aan de bronhouder. Ook 

kan openbare informatie uit de terugmeldingen worden opgevraagd. Via een API kan de locatie, inhoud 

en status van actuele terugmeldingen ingezien worden. De informatie in de API wordt continu 

bijgewerkt. Dit is van positieve invloed op de kwaliteit van de gegevens en zorgt ervoor dat minder vaak 

een terugmelding hoeft worden gedaan aangezien de kwaliteit van de gegevens continu verbeterd en 

de historie terug te vinden is.  

Figuur 15: Dupliceren gegevens vs. gegevens in de bron 
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De API-standaarden dragen bij aan het realiseren van de informatiekundige visie van Common Ground 

waarbij applicaties gescheiden worden van de gegevens. In het gegevenslandschap wat dan ontstaat 

kan via API’s rechtstreekst bij de bron gevraagd en gewijzigd worden. De data worden niet meer 

gekopieerd en op verschillende plekken vastgelegd. Dit is van positieve invloed op de kwaliteit van de 

gegevens. Dat gegevens rechtstreeks bij de bron gewijzigd kunnen worden is ook van positieve invloed 

op het terugmelden maar nog belangrijker voor de uitvoering van de werkprocessen van afnemers.  

- Inrichten van API-standaarden bij de gemeente Groningen  

Om de API-standaarden in te richten moet ervoor gezorgd worden dat de volgende stappen doorlopen 

kunnen worden met betrekking tot de terugmelding API: 

- Aanvragen API key. In een applicatie of systeem kan door een softwareontwikkelaar een API 

worden ingebouwd. Het is hierbij belangrijk om een API key te hebben om de applicatie te 

kunnen registreren. 

- Testen via acceptatieomgeving. Wanneer een API key is aangevraagd, kan getest worden in de 

acceptatie omgeving. Testen mag niet op de productieomgeving. 

- API benaderen. Vervolgens kan de API benaderd worden. 

Terugmeldingen die via de generieke API gedaan worden en betrekking hebben op BAG of BGT, zijn 

momenteel al te zien op de bagviewer of verbeterdekaart.nl.  

Door de komst van API-standaarden is ondertussen het ontwikkelen van de StUF-standaard stopgezet. 

VNG Realisatie blijft wel support leveren aan de huidige StUF-generatie standaarden. Bugs, fouten en 

problemen worden nog opgelost (gemmaonline.nl, 2020).  

- API bij de gemeente Groningen  

API’s zijn een middel, geen doel. De missie van een organisatie bepaald of een API inbouwen van 

toegevoegde waarde is in de ICT-processen. Wanneer de Gemeente Groningen overgaat op API’s 

moeten gelet worden op het volgende: 

1. Gegevens bij de bron beheren. In plaats van het dupliceren en vervolgens lokaal bewerken, 

zorgen voor een effectievere gegevensverzameling waarbij voorkomen wordt dat kopieën uit 

de pas lopen. 

2. Lossere processen. In plaats van vaste ketens wordt plaats gemaakt voor lossere koppelingen 

met een kortere levensduur, zoals in de visie van Common Ground. 

3. Specifieke vragen bedienen. Een afnemer heeft meestal niet alle gegevens uit een 

basisregistratie nodig maar een specifiek gegeven. 

4. Agile werken. ICT-projecten zullen steeds meer Agile uitgevoerd moeten worden waarbij snel 

ingespeeld wordt op ontwikkelingen en veranderende vragen vanuit de omgeving.  

5. Verminder de afhankelijkheid van leveranciers. Voorkomen moet worden dat koppelingen 

maatwerk nodig hebben of dat kennis of diensten afhankelijk zijn van één leverancier. Gebruik 

bijvoorbeeld open standaarden. 

6. Stimuleer innovatie. Door openbaar gegevens aan te bieden kunnen publieke en private 

ondernemingen hier gebruik van maken. 

7. Wettelijke verplichtingen. De wet verplicht steeds meer het hergebruik van overheidsdata en 

de publicatie ervan. In de wetgeving met betrekking tot het gebruik van API’s wordt ook 

verplicht tot expliciet gebruik van bepaalde data.  

Voor de gemeente Groningen is het volgende van belang: Een API is een ‘machine-tot-machine’ 

koppeling, maar een API wordt niet voor een machine gebouwd maar voor een mens. Het is daarom 

belangrijk om na te denken over voor wie je het bouwt: een product manager/business developer, een 

architect of een technisch developer. Het is handig om te werken met meerder persona’s. Daarnaast is 
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het van belang om te analyseren welke API’s aangeboden moeten en kunnen worden. Ook is het 

belangrijk om te documenteren, te minimaliseren, te zorgen voor borging en beheer. 

Conclusie  

In deze paragraaf is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Welke (toekomstige) ontwikkelingen 

kunnen van invloed zijn op het terugmelden bij de gemeente Groningen?’. Om deze onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden zijn toekomstige ontwikkelingen beschreven die van positieve invloed kunnen 

zijn op het terugmelden bij de gemeente Groningen.   

De ontwikkelingen Common Ground en Data Governance spelen op dit moment al een rol binnen de 

gemeente Groningen. In een aantal lopende projecten worden de principes en de gedachtegang van de 

ontwikkelingen toegepast. Op deze manier kijkt de gemeente Groningen meteen waar in de praktijk 

tegenaan gelopen wordt. 

Common Ground hanteert een Agile werkwijze die van grote positieve invloed kan zijn op het 

terugmelden bij de gemeente Groningen. Het werken in korte cycli zorgt voor een continu proces van 

ontwikkelen, reviewen en verbeteren waarbij tussenproducten opgeleverd worden. Het Agile werken 

maakt het ook mogelijk om flexibeler in te kunnen spelen op ontwikkelingen en verandering in vraag 

vanuit de omgeving. 

De ontwikkelingen zorgen ook dat data straks niet meer uitgewisseld wordt via koppelingen, maar dat 

de data in de bron bevraagd wordt. Dit vraagt wel om een herinrichting van de gemeentelijke ICT-

systemen en infrastructuur en brengt een fundamenteel andere positie van de afnemende afdelingen 

met zich mee. 

Om het bevragen van data in de bron mogelijk te maken gaan API-standaarden een grote rol spelen in 

de toekomst. Het plaatsen van een API-standaard vraagt ook om systeemwijzigingen.  
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4. Analyse  
In hoofdstuk 3 is de verzamelde data gepresenteerd en is antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. 

In dit hoofdstuk wordt de data geanalyseerd.  

Het Stelsel van Basisregistraties  

De variabele ‘Stelsel van Basisregistraties’ heeft betrekking op alle verzamelde secundaire informatie en 

opgehaalde data uit de vragenlijst met betrekking tot het Stelsel van Basisregistraties. In onderstaand 

schema wordt een totaal overzicht gegeven van de analyse van het Stelsel van Basisregistraties als 

geheel. 

  

Verplicht gebruik  

Verplicht gebruik is één van de verplichtingen die de kwaliteit van de gegevens uit basisregistraties 

waarborgt. Overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht om een lokaal opgeslagen kopie van een 

basisgegeven af te nemen. 

Respondenten geven aan dat voor zo’n 55% voldaan wordt aan het verplicht gebruik binnen de 

gemeente Groningen. Lang niet alle medewerkers en applicaties maken gebruik van gegevens uit de 

basisregistratie, maar gebruiken eigen bestanden. 

Onderstaand tabel geeft de analyse weer van het verplicht gebruik per basisregistratie bij de gemeente 

Groningen. In deze analyse zijn alle basisregistraties meegenomen om een totaal overzicht te maken 

van het verplicht gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties bij de gemeente Groningen. 

Tabel 13: Analyse verplicht gebruik per basisregistratie 

Basisregistratie Voldoet aan verplicht 
gebruik 

Voldoet matig aan 
verplicht gebruik 

Voldoet niet aan 
verplicht gebruik 

BAG    

BGT    

BRO    

BRP    

WOZ    
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BRT    

BRI    

BRK    

BRV    

NHR    

Afdelingen die gebruik maken van gegevens uit de basisregistraties BAG  en BRO hebben een eigen 

manier van ‘verplicht gebruik’. Te veel worden eigen bestanden geraadpleegd in plaats van authentieke 

gegevens uit basisregistraties te gebruiken. De BGT voldoet al vanaf 01-01-2017 aan het verplicht 

gebruik. Bij de BRP wordt ook voldoende voldaan aan het verplicht gebruik. Afnemers van de WOZ 

krijgen maandelijks gegevens aangeleverd.  

Bij de BRT, BRV en BRK wordt ook niet altijd voldaan aan het verplicht gebruik. De BRI voldoet niet aan 

de verplichting om authentieke gegevens te gebruiken.  

Terugmelden  

Terugmelden is een andere verplichting die de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistraties 

waarborgt. Terugmelden is de wettelijke systematiek die voorziet in de mogelijkheid om bij een 

eventuele twijfel over de juistheid van het afgenomen gegeven, een formele terugmelding te doen. 

Respondenten geven aan dat voor zo’n 45% voldaan wordt aan de terugmeldplicht binnen de gemeente 

Groningen. De noodzaak en motivatie om een terugmelding te doen ontbreekt bij medewerkers. 

Daarnaast wordt door medewerkers aangegeven dat zij fouten niet herkennen, niet de juiste gegevens 

gebruiken en vaak ook niet weten hoe teruggemeld moet worden. 

Onderstaand tabel geeft de analyse weer van de terugmeldplicht per basisregistratie bij de gemeente 

Groningen. Ook hier worden alle basisregistraties meegenomen voor het totaal overzicht bij de 

gemeente Groningen.  

Tabel 14:Analyse terugmeldplicht per basisregistratie 

Basisregistratie Voldoet aan 
terugmeldplicht  

Voldoet matig aan 
terugmeldplicht  

Voldoet niet aan 
terugmeldplicht 

BAG    

BGT    

BRO    

BRP    

WOZ    

BRT    

BRI    

BRK    

BRV    

NHR    

De mogelijkheid om binnen de gemeente Groningen een terugmelding te doen is aanwezig. Daarom 

wordt over het algemeen redelijk voldaan aan de terugmeldplicht. Ruimte voor verbetering is echter 

aanwezig.  

Vanuit de BRI en NHR worden geen terugmeldingen verwacht. Vanaf 2021 geldt het verplicht 

terugmelden wel voor iedereen bij de NHR. 
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Schema probleemthema’s, oorzaken en oplossingen 

Aan de respondenten is gevraagd waarom het terugmelden binnen de gemeente Groningen wel of niet 

goed functioneert en waarom wel of geen terugmeldingen worden gedaan op de verschillende 

afdelingen. Alle oorzaken waarom het terugmelden niet werkt binnen de gemeente Groningen worden 

in onderstaand schema verzameld en geanalyseerd. De oplossingen volgen in hoofdstuk 6 en 7 in de 

vorm van aanbevelingen en een advies.  

Tabel 15: Probleemthema's en oorzaken 

Probleemthema’s  Oorzaken  

Organisatorisch  Verminderde kwaliteit van de gegevens door het gebruik van eigen gegevens. 

Ontbreken sturing op ‘verplicht gebruik’ en ‘terugmeldplicht’. 

De historie van een terugmelding is niet altijd bekend.  

Aanbevelingen uit eerdere onderzoeken worden niet (meteen) 
overgenomen. 

Niet snel genoeg inspelen op ontwikkelingen.  

Menselijk/ 
organisatorisch  

Afhandeling van de terugmelding vindt wel eens buiten de termijn plaats. 

De basisregistraties zijn losse eilandjes binnen de gemeente.  

Menselijk  De motivatie en prikkel voor het verplicht gebruiken van gegevens uit de 
basisregistraties ontbreekt bij de medewerkers.  

De motivatie en prikkel voor het terugmelden ontbreekt bij de medewerkers.  

De constatering dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is, blijft 
achterwege. 

De kennis over de mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de 
relevante basisregistratie, is niet aanwezig of onjuist.   

Techniek  Niet alle medewerkers en applicaties zijn aangesloten op de Makelaarsuite. 

Niet alle applicaties gebruiken gegevens uit de basisregistraties. 

De terugmeldpagina is niet overzichtelijk. 

Toelichtingen ontbreken bij het geven van een terugmelding of een 
afhandeling.  

Geen toegang tot onderliggende gegevens uit andere basisregistraties.  

Omgeving  Externe gegevens kunnen niet/worden niet gecontroleerd. 

Huidige inrichting ICT-systeem binnen de overheid.  

In bijlage 9 wordt bovenstaand schema ‘probleemthema’s + oorzaken’ aangevuld met per oorzaak een 

aantal oplossingen.    
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SWOT-analyse 

Gedurende het onderzoek is data verzameld met betrekking tot het terugmelden bij de Gemeente 

Groningen. Hieronder wordt de SWOT-analyse uitgevoerd om de sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen van het terugmelden bij de gemeente Groningen in kaart te brengen. Deze sterktes, 

zwaktes, kansen en bedreigingen zijn opgesteld aan de hand van de verzamelde data uit het 

literatuuronderzoek, de online vragenlijst en de aanvullende telefonische interviews. In tabel 15 zijn alle 

oorzaken verzameld die weergeven dat het terugmelden binnen de gemeente Groningen niet op orde 

is. In onderstaande SWOT-analyse zijn de belangrijkste vier oorzaken gekoppeld aan de onderdelen van 

de SWOT-analyse. In tabel 15 zijn alle oorzaken te vinden.  

 

- Sterktes  

De basisregistraties uit het Stelsel van Basisregistraties moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen 

voldoen. De gemeente Groningen voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor het terugmelden en de 

kwaliteitskaders. Deze kwaliteitsbewaking wordt intern en extern uitgevoerd. Door de respondenten 

wordt aangegeven dat het een sterkte van de gemeente Groningen is dat een algemene mailbox 

gebruikt wordt voor terugmeldingen en dat een mail gestuurd wordt wanneer een terugmelding 

afgehandeld is. De gemeente Groningen laat audits en onderzoeken uitvoeren met betrekking tot het 

Stelsel van Basisregistraties en het terugmelden. Deze sterktes zijn van positieve invloed op de kwaliteit 

van de gegevens uit de basisregistraties. Hierdoor zullen terugmeldingen de kwaliteit van de gegevens 

uit de basisregistraties blijven verbeteren.  

- Zwaktes  

Aan de respondenten is gevraagd waarom het terugmelden niet werkt binnen de gemeente Groningen. 

De belangrijkste oorzaken die genoemd zijn door de respondenten zijn het ontbreken van sturing op 

het ‘verplicht gebruik’ van authentieke gegevens en op de ‘terugmeldplicht’, het ontbreken van de 

prikkel en motivatie bij medewerkers om een terugmelding te doen, het ontbreken van kennis om een 

terugmelding te doen en de herkenning van foutieve gegevens blijft uit. Daarnaast wordt niet altijd een 

toelichting gegeven bij een terugmelding en is de historie van een terugmelding niet altijd bekend. Deze 

oorzaken/ zwaktes zijn van negatieve invloed op het terugmelden en op de kwaliteit van de gegevens. 

 

Figuur 16: SWOT-analyse 
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- Verhouding sterktes en zwaktes 

De sterktes en zwaktes in figuur 16 zijn afkomstig uit het uitgevoerde onderzoek. Aan respondenten is 

gevraagd waarom het terugmelden wel of niet functioneert binnen de gemeente Groningen. De 

respondenten benoemden veel zwaktes. Uit het onderzoek blijkt ook dat het terugmelden nog niet goed 

werkt en ingericht is binnen de gemeente Groningen. Sterktes zijn niet veel genoemd.  

Bij de sterktes wordt o.a. aangegeven dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen. Hiermee 

worden echter alleen de basis verplichtingen bedoeld die gesteld worden aan het Stelsel van 

Basisregistraties en het terugmelden. Aan deze wettelijke verplichtingen wordt een minimale invulling 

gegeven, wat blijkt uit de zwaktes. De zwaktes uit de SWOT-analyse zijn van grotere invloed dan de 

sterktes. Dit zal ook blijken uit de confrontatie in de confrontatiematrix. Gesteld kan worden dat in 

verhouding meer zwaktes te noemen zijn met een aantal lichtpuntjes met betrekking tot het 

terugmelden. 

- Kansen  

Voor de gemeente Groningen liggen in de toekomst een aantal kansen om het terugmelden te 

verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistraties. Ontwikkelingen zoals 

Common Ground streven naar een herinrichting van de gemeentelijke ICT-systemen en infrastructuur. 

Waarbij de huidige inrichting nu niet flexibel en duur is, kan in de toekomst overgegaan worden op een 

stelsel van bevragingen waarbij de data in de bron blijft in plaats van gegevensuitwisseling via kwetsbare 

koppelingen. Hierbij wordt een Agile manier van werken gehanteerd waarbij gewerkt wordt in korte 

cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren. Hierdoor kan ook sneller ingespeeld worden op 

ontwikkelingen en verandering in vraag vanuit de omgeving. Daarnaast kan veel voordeel worden 

gehaald uit meer sturing op het verplicht gebruik van authentieke gegevens en op het terugmelden. 

Ook zorgt het motiveren en informeren van medewerkers met betrekking tot het terugmelden voor een 

verbetering in het terugmelden binnen de gemeente Groningen. 

- Bedreigingen  

Een aantal bedreigingen kunnen van negatieve invloed zijn op het terugmelden binnen de gemeente 

Groningen. De huidige inrichting van de ICT-systemen en infrastructuur is zoals eerder genoemd duur 

en niet flexibel. Als deze de komende jaren niet flexibeler wordt, gaat dit ten koste van de kwaliteit van 

de gegevens en is daarmee van invloed op het terugmelden en dus op de kwaliteit van de authentieke 

gegevens. Daarnaast zorgen onjuiste gegevens van externe leverancier ook ervoor dat het lastig wordt 

om deze gegevens te controleren of een terugmelding op te doen. 

- Verhouding kansen en bedreigingen  

Ook de kansen en bedreigingen zijn opgehaald tijdens het uitgevoerde onderzoek. Een aantal 

ontwikkelingen zijn onderzocht die van positieve invloed zijn op het terugmelden bij de gemeente 

Groningen. De ‘positieve invloed’ geeft al aan dat de veel meer kansen te noemen zijn voor de gemeente 

Groningen dan bedreigingen. Toch kunnen de bedreigingen een grote impact hebben. Dit komt terug in 

de confrontatiematrix.  
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Confrontatiematrix  

Aan de hand van de SWOT-analyse is een confrontatiematrix opgesteld waarin de sterktes, zwaktes, 

kansen en bedreigingen met elkaar geconfronteerd worden. In de confrontatiematrix worden de 

belangrijkste drie sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen vanuit de SWOT-analyse gebruikt. De 

volgende confrontaties worden gemaakt: 

- Confronteren van sterktes met kansen 

- Confronteren van sterktes met bedreigingen 

- Confronteren zwaktes met kansen  

- Confronteren zwaktes met bedreigingen 

In de confrontatiematrix wordt een positieve impact in het groen aangegeven en een negatieve impact 

wordt in het rood aangegeven. Daarnaast wordt een neutrale impact of geen impact weergegeven in 

het oranje. Om aan te geven dat een hele grote positieve impact plaatsvindt of een hele grote negatieve 

impact te benadrukken, wordt gebruik gemaakt van het symbool van een duimpje (positief) of een bom 

(negatief).  

In de confrontatiematrix in figuur 17 zijn een aantal ‘duimpjes’ en een aantal ‘bommen’ weergegeven. 

Zo blijkt dat de sterkte ‘bewaken van de kwaliteit van gegevens’ een grote positieve impact heeft op 

bijvoorbeeld de kans ‘sturing op verplicht gebruik authentieke gegevens en terugmelden’. Ook blijkt uit 

figuur 17 dat de zwaktes ‘ontbreken van sturing’ en ‘ontbreken van prikkels en motivatie bij 

medewerkers’ van grote negatieve invloed zijn. Hieronder worden de belangrijkste confrontaties 

benoemd en uitgewerkt.  

Figuur 17: Confrontatiematrix 
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- Confronteren van sterktes met kansen 

Bij deze eerste confrontatie wordt de vraag gesteld of de sterktes de gemeente Groningen in staat 

stellen om de kansen te benutten. Uit figuur 17 is af te lezen dat de sterkte ‘bewaken van de kwaliteit 

van gegevens’ een grote positieve invloed heeft op de kansen voor de gemeente Groningen. Door de 

kwaliteit te bewaken zal de kwaliteit van de gegevens continu goed zijn, wat de medewerkers motiveert 

om zelf ook een terugmelding te doen en bij te dragen aan de goede kwaliteit. Daarnaast wordt het 

mogelijk gemaakt om zo meer sturing uit te voeren op het verplichte gebruik van authentieke gegevens 

en op het terugmelden. Ook de sterkte het ‘voldoen aan wettelijke verplichtingen’ zorgt ervoor dat het 

mogelijk is om de kansen te benutten. 

- Confronteren van sterktes met bedreigingen 

Bij de tweede confrontatie wordt de vraag gesteld of de sterktes de gemeente Groningen in staat stellen 

om de bedreigingen af te weren. Uit figuur 17 is af te lezen dat de sterktes eigenlijk niet zoveel ‘doen’. 

Zoals beschreven is bij de verhouding tussen de sterktes en zwaktes, zijn de sterktes eigenlijk alleen 

maar kleine ‘lichtpuntjes’ en niet sterk genoeg om bedreigingen echt af te weren. Uit figuur 17 blijkt wel 

dat de sterkte ‘bewaken van de kwaliteit van gegevens’ voor een positieve invloed kan zorgen op de 

bedreiging ‘onjuiste gegevens van externe leveranciers’. Een externe leverancier van de gemeente 

Groningen is bijvoorbeeld het Noordelijk belastingkantoor. Door zowel intern en externe controles uit 

te voeren neemt ook de kwaliteit van de gegevens van externe leveranciers door en neemt de 

bedreiging af.  

- Confronteren zwaktes met kansen 

De derde confrontatie wordt uitgevoerd aan de hand van de vraag of de zwaktes de gemeente 

Groningen verhindert in het benutten van kansen. Uit deze confrontatie is op te merken dat de zwaktes 

met betrekking tot het terugmelden bij de gemeente Groningen zorgen voor hinder in het benutten van 

de kansen. Met name de zwakte het ontbreken van sturing op het verplicht gebruik van authentieke 

gegevens en op het terugmelden en de zwakte het ontbreken van prikkels en motivatie bij de 

medewerkers zorgt ervoor dat kansen niet benut kunnen worden op dit moment. 

- Confronteren zwaktes met bedreigingen  

Bij de vierde confrontatie wordt de vraag gesteld of de zwaktes de gemeente Groningen verhinderen in 

het afweren van bedreigingen. Ook uit deze confrontatie blijkt dat de zwaktes de gemeente Groningen 

hinderen in het weren van bedreigingen. Dit is van negatieve invloed op het terugmelden bij de 

gemeente Groningen. Uit figuur 17 blijkt dat de zwakte ‘het ontbreken van prikkels en motivatie bij de 

medewerkers’ ervoor zorgt dat de (toekomstige) ontwikkelingen niet hoog op de prioriteitenlijst komen 

binnen gemeenten omdat niet met elkaar gezorgd kan worden dat deze ontwikkelingen met elkaar 

binnen de organisatie gedragen worden. De bedreiging ‘te late prioriteit geven aan (toekomstige) 

ontwikkelingen’ kan op deze manier niet goed afgeweerd worden.   

Aan de hand van de genoemde confrontaties kunnen ‘Hoofd Aandachtspunten’ (HAP’s) worden 

beschreven. Deze zijn terug te vinden in de aanbevelingen en het advies.  

- Sturing op verplicht gebruik authentieke gegevens en op het terugmelden (grote positieve kans) 

- Motiveren en informeren van medewerkers (grote positieve kans) 

- Onjuiste gegevens van externe leveranciers (grote, maar weerbare bedreiging) 

- Ontbreken van sturing en ontbreken van prikkels en motivatie bij medewerkers (grote zwaktes) 
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5. Conclusie  
Dit onderzoek geeft antwoord op de centrale vraag: ‘Hoe kan de gemeente Groningen het terugmelden 

verbeteren met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistratie?’. Om antwoord te geven 

op deze vraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In het theoretisch kader zijn de eerste twee 

onderzoeksvragen beantwoord die in kaart gebracht hebben wat het Stelsel van Basisregistraties en een 

terugmelding is. In hoofdstuk drie, dataverzameling, is antwoord gegeven op de derde en vierde 

deelvraag die beschreven hebben hoe het Stelsel van Basisregistraties werkt binnen de gemeente 

Groningen en hoe het terugmelden ingericht is. Hierbij is ook in kaart gebracht welke (toekomstige) 

ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het terugmelden in basisregistraties bij de gemeente 

Groningen. 

Het onderzoek toont aan dat het terugmelden in basisregistraties niet op orde is bij de gemeente 

Groningen. 55% van de respondenten geeft aan dat de gemeente niet voldoet aan de ‘terugmeldplicht’. 

De terugmeldplicht is één van de verplichtingen aan het Stelsel van Basisregistraties. Door niet te 

voldoen aan deze terugmeldplicht kan de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistraties niet 

gewaarborgd worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat niet voldaan wordt aan de terugmeldplicht omdat in eerste instantie al niet 

voldaan wordt het ‘verplicht gebruik’ van authentieke gegevens. Binnen de gemeente Groningen maken 

niet alle medewerkers en applicaties gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties, maar 

raadplegen ook wel eens eigen bestanden. Daarnaast is de historie van een terugmelding niet altijd 

bekend. Dit zorgt ervoor dat niet overzichtelijk is of een terugmelding al eens eerder gedaan is of dat 

een terugmelding al afgehandeld is. Bij de medewerkers ontbreekt de prikkel en de motivatie om 

authentieke gegevens uit de basisregistraties te gebruiken en een terugmelding te doen bij een gerede 

twijfel over de juistheid van een gegeven. Ook zijn niet alle medewerkers en applicaties, al dan niet via 

de Makelaarsuite, aangesloten op het Stelsel van Basisregistraties.  

Naast het niet gebruik maken van authentieke gegevens uit de basisregistraties komt het voor dat de 

constatering dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is, uit bij medewerkers. De kennis over de 

mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de relevante basisregistraties ontbreekt ook wel eens.  

De barrières uit het ‘barrièremodel niet terugmelden’ die ervaren worden bij het terugmelden zijn ‘niet 

gebruiken’, ‘niet weten’ en ‘niet herkennen’. Uit dit alles blijkt dat het terugmelden niet op orde is en 

dit komt de kwaliteit van gegevens uit de basisregistratie niet ten goede. 

Uit het onderzoek is ook gebleken dat op dit moment, en in de verdere toekomst, ontwikkelingen spelen 

met betrekking tot de uitwisseling van gegeven binnen de overheid die van positieve invloed kunnen 

zijn op het terugmelden bij de gemeente Groningen. Binnen deze ontwikkelingen wordt een Agile 

werkwijze gehanteerd waarbij in korte cycli gewerkt wordt en tussenproducten geleverd worden in een 

continu proces van reflecteren. In de toekomst zal steeds meer de data van de applicatie gescheiden 

worden en meer bevragingen van data in de bron. Hiervoor is een nieuwe of een herinrichting van de 

gemeentelijk ICT-infrastructuur nodig.  

In de analyse, SWOT-analyse en de confrontatiematrix wordt bevestigd dat bij lang niet alle 

basisregistraties binnen de gemeente Groningen voldaan wordt aan het ‘verplicht gebruik’ en de 

‘terugmeldplicht’.  

Het antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Welke stappen moet de gemeente Groningen zetten om het 

terugmelden goed in te richten en te borgen?’ wordt gegeven in de volgende paragraaf aan de hand 

van aanbevelingen.   
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6. Aanbevelingen  
In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan over het verbeteren van het terugmelden binnen de 

gemeente Groningen met het oog op de kwaliteit van de gegevens.  

De aanleiding voor het onderzoek was dat het terugmelden bij de gemeente Groningen één grote 

onoverzichtelijke situatie is. De probleemstelling van het onderzoek beschrijft dat geen één centraal 

portaal bestaat waardoor meerdere keren teruggemeld wordt en dat de historie van een terugmelding 

ontbreekt. Omdat het terugmelden een verplichting is van het Stelsel van Basisregistraties en het de 

kwaliteit van de gegevens waarborgt, is een onderzoek uitgevoerd die antwoord geeft op de laatste 

onderzoeksvraag: ‘Welke stappen moet de gemeente Groningen zetten om het terugmelden goed in te 

richten en te borgen?’.   

Uit het literatuuronderzoek, de online vragenlijst en de aanvullende telefonische interviews zijn 

oorzaken verzameld voor het niet goed functioneren van het terugmelden in de basisregistraties. Uit 

het onderzoek blijkt dat een aantal ontwikkelingen kunnen zorgen voor oorzaken die van positieve 

invloed kunnen zijn op het terugmelden. De verschillende oorzaken zijn verdeeld in sterktes, zwaktes, 

kansen en bedreigingen in een SWOT-analyse om vervolgens met elkaar geconfronteerd te worden in 

de confrontatiematrix. Op basis hiervan worden in deze paragraaf drie aanbevelingen op de korte 

termijn gegeven en drie aanbevelingen op de lange termijn. Na het geven van de aanbevelingen worden 

de aanbevelingen weg gezet in de tijd voor de gemeente Groningen.  

Aanbevelingen op de korte termijn 

- Aanbeveling 1: Sturing  

Uit het onderzoek blijkt dat de sturing op het ‘verplicht gebruik’ en op de ‘terugmeldplicht’ ontbreekt. 

In de confrontatiematrix, figuur 17, is af te lezen dat het ontbreken van deze sturing van negatieve 

invloed is. Veel respondenten geven daarnaast aan dat sturing op dit moment ontbreek maar wel 

gewenst is. Door als gemeente Groningen meer op het ‘verplicht gebruik’ van authentieke gegevens uit 

de basisregistraties en de ‘terugmeldplicht’ te sturen, kan de kwaliteit van de gegevens uit de 

basisregistraties gewaarborgd worden.  

De sturing zou belegd moeten worden bij de persoon binnen de gemeente Groningen die de generieke 

gemeentelijk rol van gegevensmakelaar bekleedt. De gegevensmakelaar is verantwoordelijk voor het 

maken en vastleggen en onderhouden van afspraken met gegevensleveranciers- en afnemers. De 

gegevensmakelaar is intermediair tussen de afnemers in een in- en externe leveranciers en zorgt voor 

een optimaal gebruik van aanwezige gegevens, in overeenstemming met wet- en regelgeving. Vanuit 

deze rol kan meer sturing uitgevoerd worden met in het achterhoofd het doel om optimaal gebruik te 

maken van de aanwezige gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving. De auditor 

controleert de naleving van procedures die verder kan helpen vaststellen waar winst te behalen valt in 

het optimaal gebruiken van de aanwezige gegevens.  

- Aanbeveling 2: Nut en noodzaak 

Uit de analyse van het onderzoek blijkt ook dat nut en noodzaak ontbreekt bij de medewerkers van de 

gemeente Groningen met betrekking tot het terugmelden. Door de medewerkers (opnieuw) op de 

hoogte te brengen van nut en noodzaak van het terugmelden gaan meer terugmeldingen gedaan 

worden wat van positieve invloed is op de kwaliteit van de gegevens. Meer bewustwording kan 

gecreëerd worden door:  

- … een communicatietraject om medewerkers voorlichting te geven over het terugmelden; 

- … een workshop om kennis en herkenning met betrekking tot het terugmelden bij te brengen; 

- … een tooling/handleiding voor het terugmelden in het Stelsel van Basisregistraties; 
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- … het motiveren van medewerkers om een terugmelding te doen. 

Door aandacht te besteden aan bovenstaande aanbeveling wordt een positieve bijdrage geleverd aan 

het terugmelden in basisregistraties binnen de gemeente Groningen. Dit is van invloed op de kwaliteit 

van de gegevens uit de basisregistraties.  

Naast het creëren van bewustwording voor het terugmelden, is het ook belangrijk om de medewerkers 

van de gemeente Groningen vroegtijdig te betrekken bij de (toekomstige) ontwikkelingen. In het 

interview met meneer met de programmamanager van Virtueel Groningen bleek dat de ontwikkelingen 

alleen van positieve invloed kunnen zijn als in de gehele organisatie een visie gecreëerd wordt en de 

ontwikkelingen in de gehele organisatie gedragen worden. Iedereen heeft namelijk te maken met data.  

- Aanbeveling 3:  Samenwerking en samenhang stimuleren 

Op dit moment zijn de basisregistraties ‘losse eilandjes’ binnen de gemeente Groningen. Het komt wel 

eens voor dat termijnen voor het afhandelen van een terugmelding niet gehaald worden of dat toegang 

tot onderliggende basisregistraties niet mogelijk is. Om dit te doorbreken is het belangrijk om onderlinge 

samenhang tussen de basisregistraties te benadrukken en te stimuleren. Door de samenhang tussen 

basisregistraties op te lossen en als medewerkers en als afdelingen meer samen te werken hoeft dit 

geen probleem meer te zijn.  

Samenhang en samenwerking kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld multidisciplinaire teams 

samen te stellen waarbij structureel samengewerkt wordt en waarbij iedereen een andere rol kan 

aannemen. Medewerkers van verschillende basisregistraties brengen eigen vakkennis mee en brengen 

dit samen in het team waarbij men ook nog eens openstaat voor nieuwe ideeën.  

Samenwerking met de Makelaarsuite kan ook meer opgezocht worden. Op dit moment hebben lang 

niet alle medewerkers en applicaties toegang tot de Makelaarsuite. De Makelaarsuite zorgt voor een 

gedeelte van de kwaliteitsbewaking. Dit is van positieve invloed op de kwaliteit van de gegevens uit de 

basisregistraties waardoor ook afnemers tevredener worden.  

Aanbevelingen op de lange termijn:  

- Aanbeveling 1: Uniforme terugmeldvoorziening  

Uit gesprekken met medewerkers van de gemeente Groningen komt een aantal keer naar voren dat de 

ideale situatie bestaat uit een uniforme terugmeldvoorziening.  De ontwikkeling Common Ground bevat 

deze wens ook. Denk na over het inrichten van een uniforme terugmeldvoorziening die in eigen 

basisregistratie kan worden toegepast. Hieraan kan een zaak-/bewakingssysteem aan een terugmelding 

zodat de historie en de status van een terugmelding altijd te volgen is. Daarnaast kan ook verplicht 

worden gesteld om een toelichting te geven bij het doen en afhandelen van een terugmelding.  

Dit zaak-/bewakingssysteem zou ook in de huidige inrichting kunnen worden toegepast. Door een zaak-

/bewakingssysteem toe te passen is de status en historie van een terugmelding te raadplegen. Op deze 

manier is zichtbaar of een terugmelding eerder gedaan is en al afgehandeld is. Dit alles komt de kwaliteit 

van gegevens ten goede.  

- Aanbeveling 2: Agile werken 

De (toekomstige) ontwikkelingen die van positieve invloed zijn op het terugmelden bij de gemeente 

Groningen hanteren een Agile werkwijze. Door binnen de gemeente Groningen te kiezen voor  een Agile 

werkwijze, waarbij je als organisatie wendbaar en flexibel bent, kan sneller op ontwikkelingen en 

veranderingen in vraag worden ingespeeld. Agile werken gaat steeds meer een rol spelen binnen 

gemeenten. De ontwikkeling Common Ground geeft ook aan dat een agile manier van werken 

gehanteerd wordt voor het bouwen van een nieuwe gemeentelijke ICT-infrastructuur voor de 
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uitwisseling van gegevens tussen gemeenten. Bij het agile werken wordt in korte cycli gewerkt van 

ontwikkelen, reviewen en verbeteren.  

Om de Agile werkwijze te implementeren binnen de gemeente is het belangrijk om te voldoen aan de 

volgende vier Agile elementen (scrumcompany.nl, sd).  

- Flexibele strategie: weet waarom je als organisatie bestaat en stel een flexibele strategie op 

waarbij ingespeeld kan worden in de snel veranderende wereld. 

- Multidisciplinaire teams: deze multidisciplinaire teams kunnen snel en zelfstandig handelen en 

experimenteren. Het doel is om in een wendbare organisatie gedrag te ontwikkelen die elkaar 

uitdaagt beter te worden. Het is belangrijk dat de sturing effectief is volgens de principes van 

het Agile leiderschap.  

- Korte cycli: het werken in korte cycli is het werken in ‘sprints’ van bijvoorbeeld drie weken 

waarin feedback wordt gegeven over de resultaten waarbij snel bijgestuurd kan worden. 

Gedetailleerde lange termijn planningen zijn niet meer aan de orde.  

- Visueel werken: bij een Agile werkwijze is het belangrijk om visueel te werken waarbij in één 

opslag gezien kan worden hoe de voortgang verloopt.  

De gemeente Groningen is vrij om een eigen invulling te geven aan deze elementen. Op deze manier 

kan de Agile werkwijze eigen gemaakt worden.  

- Aanbeveling 3: Samenwerken met externe leveranciers 

Ga samenwerken met externe leveranciers van gegevens. Het niet kunnen controleren van de gegevens 

van externe leveranciers zorgt ervoor dat de kwaliteit van de externe gegevens niet altijd juist is. Door 

samen te werken met deze externe leveranciers kan meer gestuurd worden op een juiste kwaliteit van 

gegevens. Uit de confrontatiematrix is gebleken dat de onjuiste gegevens van externe leveranciers een 

negatieve impact hebben.  
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Aanbevelingen wegzetten in de tijd  

In bovenstaande paragraaf zijn aanbevelingen beschreven voor de gemeente Groningen. In 

onderstaande roadmap worden deze aanbevelingen weggezet in de tijd. Hierbij is rekening gehouden 

met wat nodig is om het terugmelden binnen de gemeente Groningen op orde te krijgen en de invloed 

van de ontwikkelingen op het terugmelden. De roadmap geeft weer welke stappen de gemeente 

Groningen kan/moet zetten om het terugmelden uiteindelijk op orde te hebben en goed in te richten 

binnen de gemeente Groningen. De stappen in de roadmap komen uit de SWOT-analyse en het schema 

probleemthema’s + oorzaken.  

In de roadmap is gebruik gemaakt van ‘stromen’. De stromen zijn gebaseerd op de resultaten die 

verzameld zijn in het onderzoek. De punten in de roadmap zijn gebaseerd op de aanbevelingen. 

- Het terugmelden in basisregistraties op orde 

Deze stroom heeft betrekking op het orde krijgen van het terugmelden binnen de gemeente Groningen. 

De blauwgekleurde punten in de roadmap geven weer welke stappen gezet moeten worden, weggezet 

in de tijd. 

- Ontwikkelingen 

Deze stroom heeft betrekking op de ontwikkelingen die op dit moment spelen binnen de gemeente 

Groningen en van positieve invloed zijn op het terugmelden: Common Ground en Data Governance. 

Deze stappen zijn aangegeven in het oranje. 

- Toekomstige ontwikkelingen  

Deze stroom heeft betrekking op toekomstige ontwikkelingen. In dit onderzoek is dat de API-standaard. 

De stappen die gezet moeten worden in de toekomst zijn aangegeven in het groen. Aangezien op dit 

moment niet te zeggen is wanneer de principes van Common Ground en Data Governance en de API-

standaarden geïmplementeerd kunnen worden, loopt de roadmap van 2020 tot 20xx.  

 



55 
 

Figuur 18: Roadmap gemeente Groningen 
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7. Advies  
Tijdens het onderzoek is onderzocht hoe de gemeente Groningen het 

terugmelden kan verbeteren met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit 

de basisregistraties. Aan de hand van de onderzoeksvraag: ‘Welke stappen 

moet de gemeente Groningen zetten om het terugmelden goed in te richten en 

te borgen?’ zijn aanbevelingen gegeven. In dit hoofdstuk wordt op een 

creatieve manier een advies gegeven. 

7.1 Advies  
Het Stelsel van Basisregistraties maakt gebruik van de Standaard Uitwisselings Formaat die een vorm 

voorschrijft waarin gegevens uitgewisseld worden zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden 

hoeft te worden. Deze metafoor met betrekking tot een wiel wordt gebruikt in het advies.  

- Verbinding en samenhang 

Tussen medewerkers en tussen de verschillende basisregistraties moet meer samengewerkt worden. 

Op dit moment zijn de basisregistraties losse eilandjes binnen de gemeente Groningen. Samen kan 

ervoor gezorgd worden dat termijnen voor het afhandelen van terugmeldingen gehaald kunnen 

worden. Daarnaast hebben medewerkers van een basisregistratie niet toegang tot onderliggende 

gegevens uit andere basisregistraties. Dit kan ook door samenwerking opgelost worden. Samenwerken 

zorgt daarnaast voor de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen en te innoveren. De gemeente 

Groningen wordt geadviseerd om multidisciplinaire teams op te zetten, waarbij structureel 

samengewerkt wordt en waarbij iedereen een andere rol kan aannemen. Medewerkers van 

verschillende basisregistraties brengen eigen vakkennis mee en brengen dit samen in het team waarbij 

men ook nog eens openstaat voor nieuwe ideeën.  

De gemeente Groningen zou moeten functioneren als de spaken in een fietswiel, waarbij de spaken 

zorgen voor verbinding tussen de organisatie en de omgeving. Daarnaast ondersteunen de spaken 

elkaar in een onderlinge samenhang en vormen een geheel.  

- Tooling/handleiding  

Het ontbreekt bij veel medewerkers aan inhoudelijke kennis over basisregistraties. Daarom is het 

belangrijk dat de medewerkers van de gemeente Groningen goed weten hoe het terugmelden in elkaar 

zit. Daarom wordt de gemeente Groningen geadviseerd om bijvoorbeeld een tooling/handleiding op te 

stellen waarin nog een keer uitgelegd wordt hoe het terugmelden werkt. Ook kan door middel hiervan 

de nut en noodzaak van het terugmelden opnieuw onder de aandacht gebracht worden. Daarnaast kan 

de tooling/handleiding ingezet worden om kaders en randvoorwaarden aan te geven. Wanneer voor 

medewerkers duidelijk is hoe en waarom teruggemeld wordt, neemt de motivatie voor het terugmelden 

toe. Dit levert een bijdrage met betrekking tot de sfeer die hangt rondom het terugmelden.  

Het fietswiel is als het ware een kader waarbinnen van alles op één manier gebeurt, als aan de 

randvoorwaarden voldaan wordt. Het wiel draait maar op één manier. De tooling moet ervoor zorgen 

dat geen fouten meer gemaakt worden in het terugmelden en dat het terugmelden binnen de 

gemeente Groningen op één manier gebeurt.  

Let op de hoeveelheid lucht die aanwezig is in de band van een fietswiel. Wanneer te veel lucht in een 

band zit, is er sprake van een grote spanning. Zorg er daarom voor een goede werksfeer en 

gemotiveerde medewerkers.  
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- Ontwikkelingen  

Een te volle band is niet goed, maar een lege ook niet. Een lege band zorgt voor weerstand, slijtage en 

vertraging. Zorg als gemeente ervoor voor dat genoeg lucht door de band stroomt. Met andere 

woorden, zorg dat snel en flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen en veranderingen. Zorg 

daarnaast ervoor dat medewerkers op de hoogte blijven van de mogelijkheden.  

De gemeente Groningen wordt geadviseerd om als organisatie meer Agile te werken. Door Agile te 

werken kan flexibeler en sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen en verandering in de vraag vanuit 

de omgeving.   

Neem een voorbeeld aan de buitenkant van een fietswiel. De buitenkant draait snel en kan een stootje 

opvangen. Dit staat voor het snel en flexibel kunnen zijn als organisatie zijnde.  

- Sturing 

De gemeente Groningen wordt geadviseerd om meer te sturen op het verplicht gebruik van authentieke 

gegevens uit de basisregistraties en op de terugmeldplicht.   

Denk hierbij aan de naaf van een fiets. Het binnenste gedeelte waar vanuit de sturing plaatsvindt en 

tegelijkertijd ook ervoor zorgt dat alles bij elkaar blijft.  Als deze centrale sturing niet plaatsvindt werkt 

het terugmelden niet zoals het zou moeten werken en gaat iedereen zijn eigen gang.  

- Openheid en transparantie  

Zorg ervoor dat, net zoals in een fietswiel, sprake is van openheid en transparantie met betrekking tot 

het Stelsel van Basisregistraties en het terugmelden. Zo zorg je ervoor dat iedereen bijvoorbeeld weet 

wie waar verantwoordelijk voor is en wat de stand van zaken is.  

7.2 Advies voor een vervolgonderzoek 
In dit onderzoek lag de focus op het terugmelden in het Stelsel van Basisregistraties bij de gemeente 

Groningen. Tijdens het onderzoek bleek dat niet alle medewerkers, maar ook niet alle applicaties, 

gebruik maken van authentieke gegevens uit de basisregistraties. Dit komt de kwaliteit niet ten goede.  

Het is de gemeente Groningen aan te raden een vervolgonderzoek te doen naar de het ‘verplicht 

gebruik’ van gegevens uit de basisregistraties. Het is van belang voor het terugmelden en voor het 

waarborgen van de kwaliteit van gegevens dat aan deze verplichting voldaan wordt. Als hier meer 

sturing op komt zal ook meer teruggemeld worden. Het vervolgonderzoek zou in kunnen gaan op hoe 

ervoor gezorgd kan worden dat door iedereen voldaan wordt aan het verplicht gebruik van authentieke 

gegevens uit de basisregistraties in plaats van eigen bestanden te raadplegen. 
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Bijlage 1:  Basisregistraties uit het Stelsel van Basisregistraties   

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

De BAG bestaat uit gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Er 

wordt een kopie van deze gegevens verzameld in een Landelijke Voorziening, namelijk BAG LV. Het 

Kadaster beheert de BAG LV en stelt gegevens beschikbaar aan organisaties die een publieke taak 

hebben, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) is systeemverantwoordelijk voor de BAG (digitaleoverheid.nl, sd). 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

De BGT is een digitale kaart waarop alle gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen 

eenduidig op zijn vastgelegd. Deze kaart is op zo’n 20 centimeter nauwkeurig en is gedetailleerd, denk 

hierbij aan bomen, wegen en gebouwen (digitaleoverheid.nl, sd). 

Basisregistratie Inkomen (BRI) 

In de BRI staat het verzamelinkomen/ belastbaar jaarloon van iedereen die een aangifte 

inkomstenbelasting doet. Dit zijn gegevens van zo’n 13 miljoen burgers. Overheidsorganisaties 

gebruiken deze informatie om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Het inkomen dat is 

opgenomen in de BRI wordt ook wel het geregistreerd inkomen genoemd (digitaleoverheid.nl, sd).  

Basisregistratie Kadaster (BRK) 

Deze registratie bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Afnemers gebruiken deze 

kadastrale gegevens voor eigen werkprocessen. Met andere basisregistraties wordt er een koppeling 

gelegd om ook gegevens uit deze andere registraties op te nemen in de kadastrale registratie en op de 

kadastrale producten (digitaleoverheid.nl, sd).  

Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

Grote opgaven, denk aan de energietransitie, klimaatadaptie of economische groei, hebben een enorme 

impact op de directie leefomgeving. Deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de 

ondergrond waardoor de impact van de opgaven niet alleen boven, maar ook onder de grond merkbaar 

is. Het is hierbij essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Hier is goed 

beleid en beheer voor nodig. Fundament hiervoor zijn eenduidige en betrouwbare data/informatie over 

de ondergrond van Nederland. De BRO is gebaseerd op de Wet Bro die op 1 januari 2018 in werking is 

getreden en verplicht bronhouders om bodem- en ondergrondgegevens digitaal aan te leveren en te 

gebruiken (digitaleoverheid.nl, sd).  

De BRO is nog niet compleet maar wordt in de loop van de jaren stapsgewijs voltooid en bouwt verder 

op bestaande registraties Data Informatie van de Nederlands Ondergrond (DINO) en het Bodemkundig 

Informatiesysteem (BIS).  

De gegevens in de BRO worden geordend op basis van ‘registratieobjecten’, voorbeelden hiervan zijn 

grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Er zijn c.a. 26 registratieobjecten 

die verdeeld zijn over 6 domeinen (digitaleoverheid.nl, sd): 

1. Grondwatermonitoring  

2. Grondwatergebruik 

3. Mijnbouwwet  

4. Bodem- en grondonderzoek 

5. Bodemkwaliteit  
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6. Modellen  

Basisregistratie Personen (BRP) 

Dit is de basisregistratie voor persoonsgegevens en bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen in 

Nederland en over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met de 

Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). De BRP is een samenvoeging van de Gemeentelijke 

Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) (digitaleoverheid.nl, sd). 

De Nederlandse overheid gebruikt de gegevens die geregistreerd worden inde BRP. Het gaat 

bijvoorbeeld om naam, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties. Ook organisaties zoals 

pensioenfondsen en onderzoeksinstellingen gebruiken gegevens uit de BRP (digitaleoverheid.nl, sd).  

Basisregistratie Topografie (BRT) 

De basisregistratie topografie bestaat uit allemaal topografische bestanden op verschillende 

schaalniveaus van 1:10.000-1:1.000.000. Het Kadaster stelt deze gegevens beschikbaar als open data. 

Dit houdt in dat deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter 

beschikking worden gesteld (digitaleoverheid.nl, sd). 

Basisregistratie Voertuigen (BRV) 

In deze basisregistratie staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het 

kentekenbewijs is afgegeven. De  RDW verstrekt vanuit deze registratie informatie aan bijvoorbeeld 

overheden, burgers en bedrijven (digitaleoverheid.nl, sd). 

Handelsregister ((N)HR) 

Het Nederlandse Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen staan 

ingeschreven. Andere organisaties die aan het economische verkeer deelnemen staan in dit register. Dit 

zorgt voor rechtszekerheid bij het zakendoen. De overheid is van plan de basisregistratie verplicht te 

gaan gebruiken. Het Handelsregister wordt bijvoorbeeld geraadpleegd wanneer een gemeente 

gegevens over een bedrijf moet opzoeken (digitaleoverheid.nl, sd).  

Wet Onroerende Zaken (WOZ) 

Deze gegevensverzameling bestaat uit diverse gegevens die nodig zijn om de waarde aan een 

onroerende zaak te realiseren als aan een belanghebbende (digitaleoverheid.nl, sd). 

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning en wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en 

heffingen te bepalen, bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde bepaalt in het geval 

van een huurhuis de hoogte van de huur. De gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde aan 

de hand van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

De volgende overheden gebruiken dezelfde WOZ-waarde, bijvoorbeeld bij het berekenen van 

belastingen (rijksoverheid.nl, sd): 

- Gemeenten: gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en 

rioolheffing.  

- Belastingdienst: gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomensbelasting (eigen woningforfait), 

vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. 

- Waterschappen: gebruiken de WOZ-waarde voor watersysteemheffing. 
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Bijlage 2: Vragenlijst  

Vragenlijst medewerker gemeente Groningen  

Wat is uw functieomschrijving?  

Op welke afdeling binnen de gemeente Groningen bent u werkzaam? Welke werkzaamheden 
worden op deze afdeling verricht?  

Maakt u gebruik van gegevens uit de basisregistraties? 
o Ja 
o Nee 

Met welke basisregistraties heeft u te maken op de afdeling? (U kunt meerdere antwoorden kiezen) 
o BAG 
o BGT 
o BRI 
o BRK 
o BRO 
o BRP 
o BRT 
o BRV 
o NHR 
o WOZ 

Wat is uw rol ten aanzien van het Stelsel van Basisregistraties? 
o Als eigenaar ben u werkzaam als een registratiehouder of verstrekker van de 

basisregistratie 
o Als gebruiker gebruikt u basisregistraties bij de taakuitvoering  
o Als staf/adviseur bent u op een andere manier dan bovenstaande betrokken bij de 

basisregistraties 

Het is belangrijk dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn in de organisatie. Hierbij gaat het 
om wie waar verantwoordelijk voor is, wie is eindverantwoordelijk, wie is adviserend en wie 
geïnformeerd moet worden. Hoe is de rolverdeling met betrekking tot het Stelsel van 
Basisregistraties bij de gemeente Groningen? 

o Wie is verantwoordelijk? 
o Wie is eindverantwoordelijk? 
o Wie is adviseur? 
o Wie wordt geïnformeerd?  

Hoe vindt u dat het Stelsel van Basisregistraties op dit moment functioneert?  
o Het Stelsel functioneert goed 
o Het Stelsel functioneert matig, er zijn verbeterpunten te noemen of is nog niet af 
o Het Stelsel functioneert niet of onvoldoende 

Bij de volgende drie vragen is het de bedoeling dat geantwoord wordt aan de hand van thema’s: 
organisatorisch (het organiseren van de organisatie), menselijk (menselijke aspecten met betrekking 
tot de situatie), technisch (technologische ontwikkelingen of techniek die erbij betrokken is) en 
omgeving (invloeden vanuit de omgeving). Ook is het mogelijk om zelf een thema toe te voegen. 
Het gaat er hierbij om dat in kaart kan worden gebracht welke probleemthema’s er zijn en welke 
problemen daarbij horen om vervolgens met oplossingen te kunnen komen.  
 
Mocht u hebben aangegeven dat het Stelsel van Basisregistraties goed functioneert, waarom werkt 
het Stelsel van Basisregistraties volgens u goed?  Geef antwoord aan de hand van de volgende 
thema's: 

o Organisatorisch 
o Menselijk 
o Technisch 
o Omgeving 
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o Ander thema, namelijk:  

Mocht u hebben aangegeven dat het Stelsel van Basisregistraties matig functioneert, waarom werkt 
het Stelsel van Basisregistraties volgens u matig?  Geef antwoord aan de hand van de volgende 
thema's: 

o Organisatorisch 
o Menselijk 
o Technisch 
o Omgeving 
o Ander thema, namelijk: 

Mocht u hebben aangegeven dat het Stelsel van Basisregistraties slecht functioneert, waarom werkt 
het Stelsel van Basisregistraties volgens u slecht?  Geef antwoord aan de hand van de volgende 
thema's: 

o Organisatorisch 
o Menselijk 
o Technisch 
o Omgeving 
o Ander thema, namelijk: 

Om de kwaliteit van de gegevens te bewaken zijn er voor afnemers verplichtingen opgesteld. Eén 
van deze verplichting is 'verplicht gebruik'. Dit houdt in dat overheidsorganisaties wettelijk verplicht 
zijn een lokaal opgeslagen kopie van een basisgegeven af te nemen.  
 
Voldoet de gemeente Groningen aan het ‘verplicht gebruik’?  

o Ja  
o Nee  

Een andere verplichtingen is 'terugmelden'. Dit houdt in dat bij een twijfel over de juistheid van een 
gegeven een formele terugmelding moet worden gedaan.  
 
Voldoet de gemeente Groningen aan deze ‘terugmeldplicht’?  

o Ja 
o Nee 

Bij het vermoeden van onjuiste gegevens, doet u/uw afdeling een terugmelding? 
o Ja  
o Nee  

Als een terugmelding worden gedaan, waar wordt deze terugmelding geplaatst? Hoe ziet het 
proces van terugmelden eruit?  

Als geen terugmelding wordt gedaan, waar ligt dit dan aan? 
o Niet gebruiken: De gegevens worden niet als authentieke gegevens gebruikt of in aanvulling 

op andere gegevens, of bij confrontatie met andere gegevens prevaleren die andere 
gegevens.  

o Niet weten: De kennis over de mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de relevante 
basisregistratie, is niet aanwezig of onjuist.  

o Niet herkennen: De constatering dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is, blijft 
achterwege.  

o Niet willen: Er is geen motivatie, gebaseerd op regels/afspraken, verwachtingen of 
intrinsieke wil, om terug te melden. Een organisatie geeft intern (nog) geen prioriteit aan 
terugmelden. 

o Niet kunnen: Er zijn geen (al dan niet elektronische) voorzieningen om de terugmelding te 
laten plaatsvinden. Het terugmelden kan ook als niet gebruiksvriendelijk worden ervaren. 

Werk de terugmeldvoorziening in het algemeen volgens u goed? 
o Ja 
o Nee  
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Bij de volgende twee vragen is het weer de bedoeling dat geantwoord wordt aan de hand van 
thema’s: organisatorisch (het organiseren van de organisatie), menselijk (menselijke aspecten met 
betrekking tot de situatie), technisch (technologische ontwikkelingen of techniek die erbij betrokken 
is) en omgeving (invloeden vanuit de omgeving). Ook is het mogelijk om zelf een thema toe te 
voegen. Het gaat er hierbij om dat in kaart kan worden gebracht welke probleemthema’s er zijn en 
welke problemen daarbij horen om vervolgens met oplossingen te kunnen komen.  
 
Waar werkt de terugmeldvoorziening goed? Geef antwoord aan de hand van de volgende thema’s: 

o Organisatorisch 
o Menselijk 
o Technisch  
o Omgeving 
o Ander thema, namelijk: 

Waar werkt de terugmeldvoorziening niet goed? Geef antwoord aan de hand van de volgende 
thema’s: 

o Organisatorisch 
o Menselijk 
o Technisch  
o Omgeving 
o Ander thema, namelijk: 

Hoe zou een goede terugmeldvoorziening volgens u eruit moeten komen te zien?   
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Bijlage 3: Eisen aan het Stelsel van Basisregistraties 

Eis 1:  De registratie is bij wet geregeld 

Eis 2:  De afnemers hebben een terugmeldplicht 

Eis 3:  De basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheid 

Eis 4:  Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid 

Eis 5:  De realisatie en exploitatie gebeuren tegen redelijke kosten en er is eenduidigheid over de 

verdeling ervan 

Eis 6:  Er is duidelijkheid over inhoud en bereik van de registratie 

Eis 7:  Er zijn sluitende afspraken en procedures tussen de houder van het register aan de ene kant 

en de leveranciers en de afnemers van gegevens aan de andere kant 

Eis 8:  Er zijn duidelijke procedures voor de toegankelijkheid van de basisregistratie 

Eis 9:  Er is een streng regime van kwaliteitsborging 

Eis 10:  Er is vastgelegd dat en hoe afnemers van gegevens op een niet-vrijblijvende manier betrokken 

worden bij de besluitvorming over de registratie 

Eis 11:  De positie van de basisregistratie binnen het stelsel van basisregistraties is duidelijk en de 

relaties met de basisregistraties zijn beschreven 

Eis 12:  De zeggenschap over de basisregistratie berust bij een bestuursorgaan en er is een minister 

verantwoordelijk voor het realiseren, resp. het functioneren van de registratie   
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Bijlage 4: Rollen in het  Stelsel van Basisregistraties  

De verschillende rollen hebben ook verschillende belangen met betrekking tot het Stelsel van 
Basisregistraties.  
 

Rollen  Belangen 

Opdrachtgever Verantwoordelijke ministerie 
- Buitenlandse Zaken 
- Economische Zaken 
- Infrastructuur en 

Waterstaat 
- Financiën  

Geeft opdracht aan de verstrekker en het 
beheer van de Landelijke Voorziening. 
Heeft baat bij het goed uitvoeren van de 
opdracht.  

Toezichthouder AP, BZK, Gemeenten, Kamer van 
Koophandel, Kadaster, Bronhouder, 
RDW en de Waarderingskamer. 

Heeft er belang bij dat de basisregistratie 
in overeenstemming met eisen, afspraken 
en wetgeving opereert. De 
toezichthouder is verantwoordelijk voor 
dat dit toezicht geregeld wordt door 
bijvoorbeeld de opdrachtgever. Dit wordt 
ook wel eens aangevuld met periodieke 
audits door onafhankelijke partijen in 
opdracht van de verstrekker, 
opdrachtgever en/of bronhouders.   

Bronhouder  Gemeenten, Kamer van 
Koophandel, Kadaster, Provincies, 
Waterschappen, Ministerie van 
Economische Zaken, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, RDW en de 
Belastingdienst.  

Heeft belang bij het inwinnen en 
bijhouden van de authentieke gegevens.  

Afnemer Overheidsorganisaties 
Private partijen  
Bestuursorganen met 
publiekrechtelijke taken 

- Gemeenten 
- Provincies 
- Waterschappen 
- Zelfstandige 

bestuursorganen  

Heeft belang bij het afnemen van de 
gegevens. 

Verstrekkers  Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens, Kamer van 
Koophandel, Kadaster, TNO, RDW 
en de Belastingdienst.  

Heeft belang bij het verstrekken van de 
gegevens en het daarbij behorende 
faciliteren van het leveren van kennis en 
ondersteuning aan de afnemers voor het 
aansluiten op de Landelijke Voorziening.   
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Bijlage 5: Terugmelden via het Digimeldingportaal 

Digimeldingportaal bestaat uit de volgende functionaliteiten: 

- Terugmelden: het maken van een melding van gerede twijfel over de juistheid van een 

gegeven uit één van de basisregistraties 

1. Kies basisregistratie 

2. Kies soort object  

3. Vul de waarden in  

4. Geef aanvullende informatie  

5. Verstuur de melding  

- Intrekken: een gedane terugmelding intrekken 

- Zoeken: opzoeken in inzien gedane meldingen 

- Status: het volgen van de status van eerder gedane meldingen 

- Webservice: binnen eigen applicaties gebruik maken van de Digimelding functionaliteit  

Hieronder volgen een aantal stappen in het terugmelden via Digimelding: 

- Met eHerkenning kan ingelogd worden op het webportaal van Digimelding om en 

terugmelding te doen. 

- De melder krijgt een bevestiging van de terugmelding.  

- Een bronhouder/gemeente ontvangt op zijn/haar e-mailadres een email voor terugmeldingen 

waarin wordt vermeld dat een terugmelding klaarstaat in Digimelding.  

- De bronhouder onderzoekt de melding en verbetert waar nodig. 

- De bronhouder werkt de status van de melding bij. 

- De melder (afnemer van gegevens) kan via Digimelding de statusmeldingen van de 

bronhouder volgen. Afnemers moeten ook aangesloten zijn op Digimelding met een 

eHerkenning.  

!  Een bronhouder is verplicht een terugmelding te doen wanneer twijfel ontstaat over de 

juistheid van een gegeven of wanneer een gegeven ontbreekt.  

 

Bijlage 6: Terugmeldvoorziening 2.0 ten opzichte van de Terugmeldvoorziening  

Belangrijkste veranderingen bijhouders Belangrijkste veranderingen afnemers  

- TMV 2.0 is niet meer gekoppeld aan een 
persoonslijst (geen terugmelddossier) 

- TMV 2.0 is niet aan de GBA-V gekoppeld 
waardoor het een zelfstandige 
voorziening is 

- Terugmeldingen worden een-op-een 
doorgestuurd  

- TMV 2.0 werkt met de DMKS 

- Er kunnen contactgegevens en 
maximaal 5 bijlagen met een 
terugmelding worden meegezonden 

- Er kan een extra lange toelichting 
worden geschreven 
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Bijlage 7: Externe basisregistraties bij de gemeente Groningen 

De gemeente Groningen benoemt de andere basisregistraties tot ‘externe basisregistraties’. De externe 

basisregistraties moeten aan de volgende wettelijke verplichtingen voldoen (Beuker & Beukinga, 

Externe Basisregistraties , 2016): 

1. Alle overheidsorganen (ook organisaties die in opdracht van de overheid werken) dienen bij 
het uitvoeren van hun taken verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de 
Basisregistraties. 

2. Verplichte terugmelding op authentieke gegevens uit een Basisregistratie bij gerede twijfel 
aan de juistheid van een gegeven. 

De huidige situatie bij de gemeente Groningen met betrekking tot de externe basisregistraties is ook in 

kaart gebracht. Hierbij is gekeken of voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen die hierboven 

beschreven worden. Deze data zijn verkregen aan de hand van de memo: ”Interne Basisregistraties en 

wettelijke verplichtingen” van de gemeente Groningen, de memo “Externe Basisregistraties” van de 

gemeente Groningen en het auditrapport de “Audit basisregistraties 2019”. Deze audit is uitgevoerd in 

opdracht van de gemeente Groningen. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd in deze bijlage. 

Aangezien de gemeente Groningen volgens wettelijke verplichtingen de interne basisregistraties 

uitvoert zijn die in de hoofdtekst uitgewerkt.  

Externe basisregistraties van de gemeente Groningen 

Nederlands Handelsregister (NHR) 

Staat  Ja. 

Voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen  Onbekend.  

Wordt beheerd Het NHR wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. 

Levert aan de LV Het NHR kent een LV. 

Verplicht gebruik Het verplicht gebruik van gegevens uit de NHR moet uiterlijk 01-01-
2021 geregeld zijn (Beuker & Beukinga, Externe Basisregistraties , 
2016).  

Verplicht terugmelden Het verplicht terugmelden moet uiterlijk 010-01-2021 geregeld zijn 
(Beuker & Beukinga, Externe Basisregistraties , 2016).  

Basisregistratie Voertuigen (BRV) 

Staat  Ja. 

Voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen  Onbekend.  

Wordt beheerd De BRV wordt beheerd door het RDW (Beuker & Beukinga, Externe 
Basisregistraties , 2016).  

Levert aan de LV Onbekend. 

Verplicht gebruik Onbekend. 

Verplicht terugmelden Terugmeldingen zijn niet tot nauwelijks nodig omdat gegevens uit de 
eerste hand verzameld worden.  

Basisregistratie Kadaster (BRK) 

Staat  Ja.  

Voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen  Onbekend. 

Wordt beheerd De BRK wordt beheerd door het Kadaster.  

Levert aan de LV Ja, de BRK kent een LV. 

Verplicht gebruik Ja.  

Verplicht terugmelden Ja. Terugmeldingen worden centraal opgevangen bij Geo-informatie 
en worden doorgestuurd naar het Kadaster (Beuker & Beukinga, 
Externe Basisregistraties , 2016).  
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Basisregistratie Inkomen (BRI) 

Staat  Gemeenten, waaronder de gemeente Groningen maken geen 
gebruik van de BRI. 

Voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen  Onbekend.  

Wordt beheerd De BRI wordt beheer door de Belastingdienst.  

Levert aan de LV De BRI heeft een LV om aan te sluiten maar levert niet. 

Verplicht gebruik Nee.  

Verplicht terugmelden Nee.  

 

Basisregistratie Topografie (BRT) 

Staat  Ja.  

Voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen  Onbekend.  

Wordt beheerd Onbekend.  

Levert aan de LV Onbekend.  

Verplicht gebruik Ja. De uitvoering is alleen niet altijd zeker. 

Verplicht terugmelden Ja. Terugmeldingen gaan via het Kadaster. Het resultaat wordt nog 
niet teruggekoppeld.  
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Bijlage 8: Infographic Common Ground 
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Bijlage 9: Schema probleemthema’s, oorzaken en oplossingen 

Oorzaken  Oplossingen 

Verminderde kwaliteit van de gegevens door 
het gebruik van eigen gegevens  

Meer sturing op het verplicht gebruik van 
gegevens uit de basisregistraties 

Verplicht gebruik afdwingen 

De historie van een terugmelding is niet altijd 
bekend  

Tooling/ handleiding opstellen 

Nut en noodzaak van het terugmelden opnieuw 
onder de aandacht brengen 

Zaak-/ bewakingssysteem koppelen aan een 
terugmelding 

Aanbevelingen uit eerdere onderzoeken 
worden niet (meteen) overgenomen 

Aanbevelingen uit eerdere onderzoeken 
overnemen en inspelen op ontwikkelingen 

Niet genoeg sturing op ‘verplicht gebruik’ Meer sturing op het verplicht gebruik van 
gegevens uit de basisregistraties 

Verplicht gebruik afdwingen 

Niet genoeg sturing op ‘terugmeldplicht’ Meer sturing op  de terugmeldplicht  

Niet stel genoeg inspelen op ontwikkelingen Aanbevelingen uit eerdere onderzoeken 
overnemen en inspelen op ontwikkelingen 

Afhandeling van de terugmelding vindt wel 
eens buiten de termijn plaats 

Multidisciplinair 
 

Onderlinge samenwerking stimuleren 

Meer onderlinge samenhang creëren tussen de 
basisregistraties   

Eén en dezelfde terugmeldvoorziening in eigen 
basisregistratie 

Niet gebruiken, niet weten en niet herkennen Communicatietraject opzetten → voorlichting en 
transparantie 

Tooling/ handleiding opstellen 

Nut en noodzaak van het terugmelden opnieuw 
onder de aandacht brengen 

Medewerkers motiveren 

De basisregistraties zijn losse eilandjes binnen 
de gemeente  

Multidisciplinair 

Onderlinge samenwerking stimuleren 

Meer onderlinge samenhang creëren tussen de 
basisregistraties   

De motivatie en prikkel voor het verplicht 
gebruiken van gegevens uit de basisregistraties 
ontbreekt bij de medewerkers  

Meer sturing op het verplicht gebruik van 
gegevens uit de basisregistraties 

Verplicht gebruik afdwingen 
 

Medewerkers motiveren 

De motivatie en prikkel voor het terugmelden 
ontbreekt bij de medewerkers 

Meer sturing op  de terugmeldplicht 

Medewerkers motiveren 

De constatering dat een gegeven niet of 
mogelijk niet juist is, blijft uit  

Communicatietraject opzetten → voorlichting en 
transparantie 

Tooling/ handleiding opstellen 

Nut en noodzaak van het terugmelden opnieuw 
onder de aandacht brengen 

De kennis over de mogelijkheid om terug te 
melden, en inzicht in de relevante 
basisregistraties, is niet aanwezig of onjuist 

Communicatietraject opzetten → voorlichting en 
transparantie 

Tooling/ handleiding opstellen 
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Nut en noodzaak van het terugmelden opnieuw 
onder de aandacht brengen 

Niet alle medewerkers en applicaties zijn 
aangesloten op de Makelaarsuite 

Meer medewerkers autoriseren om een 
terugmelding te doen 

Eén en dezelfde terugmeldvoorziening in eigen 
basisregistratie 

Niet alle applicaties gebruiken gegevens uit de 
basisregistraties  

Meer sturing op het verplicht gebruik van 
gegevens uit de basisregistraties 

Verplicht gebruik afdwingen 

De terugmeldpagina is niet overzichtelijk Tooling/ handleiding opstellen 

Toelichtingen ontbreken bij het geven van een 
terugmelding of een afhandeling  

Eén en dezelfde terugmeldvoorziening in eigen 
basisregistratie 

Zaak-/ bewakingssysteem koppelen aan een 
terugmelding 

Geen toegang tot onderliggende gegevens uit 
andere basisregistraties   

Meer medewerkers autoriseren om een 
terugmelding te doen 

Meer onderlinge samenhang creëren tussen de 
basisregistraties   

Externe gegevens kunnen niet/worden niet 
gecontroleerd 

Samenwerking met externe leveranciers met het 
oog op de kwaliteit van de gegevens 
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