
Naam Type voorziening Verantwoordelijk 
departement

In het iNUP? Heeft wettelijk kader? Beheer 

Antwoord voor bedrijven/Digitaal 
ondernemersplein

basisvoorziening EZ ja ja, maar moet 
uitgebreid worden 
(Dienstenrichtlijn)

overheid 

Berichtenbox voor bedrijven basisvoorziening EZ nee ja, maar moet 
uitgebreid worden 
(Dienstenrichtlijn)

overheid 

Berichtenbox voor burgers basisvoorziening BZK ja (onderdeel van 
MijnOverheid)

nee overheid 

MijnOverheid (minus berichtenbox 
voor burgers)

basisvoorziening BZK ja nee overheid 

DigiD basisvoorziening BZK ja nee overheid 
DigiD Machtigen basisvoorziening BZK ja nee overheid 
eHerkenning                                              basisvoorziening EZ ja nee Private 

authenticatiemiddelen 
met publiek/privaat 
afsprakenstelsel in 
beheer bij de overheid

loket/portaal

authenticatie/machtigen (eindbeeld: integraal eID-afsprakenstelsel voor publieke en private authenticatiemiddelen) 

Digilevering stelselvoorziening BZK ja nee overheid 
Digikoppeling standaard BZK ja nee overheid 
Digimelding stelselvoorziening BZK ja nee overheid 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG)?

basisvoorziening I&M ja ja overheid 

Gemeentelijke Basisregistratie Personen 
(GBA)

basisvoorziening BZK ja ja overheid 

Handelsregister (NHR) basisvoorziening EZ ja ja overheid 
Basisregistratie Kadaster (BRK) basisvoorziening I&M ja ja overheid 
Basisregistratie Topografie (BRT) basisvoorziening I&M ja ja overheid 
Basisregistratie Ondergrond (BRO) basisvoorziening I&M ja ja overheid 
Basisregistratie Inkomen (BRI) basisvoorziening FIN ja ja overheid 

basisregistraties

digifamilie voor ontsluiten van basisregistraties
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http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1485-basisregistratie-adressen-en-gebouwen-bag�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1496-gemeentelijke-basisregistratie-personen-gba�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1486-handelsregister-nhr�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1487-basisregistratie-kadaster-brk�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1488-basisregsitratie-topografie-brt�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1489-basisregistratie-ondergrond-bro�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1490-basisregistratie-inkomen-bri�


Naam Type voorziening Verantwoordelijk 
departement

In het iNUP? Heeft wettelijk kader? Beheer 

Basisregistratie Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ)

basisvoorziening FIN ja ja overheid 

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) basisvoorziening BZK ja ja overheid 
Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT)

basisvoorziening I&M ja ja overheid 

Basisregistratie Lonen, Arbeids- en 
Uitkeringsverhoudingen (BLAU)

basisvoorziening SZW ja ja overheid 

Basisregistratie Voertuigen (BRV) basisvoorziening I&M ja ja overheid 
Stelselaspecten rondom de 
basisregistratie

voorwaarden bij de 
basisregistraties

BZK nee nee overheid 

Ondernemingsdossier basisvoorziening Ondernemer/EZ nee nee Beheer door de markt. 
Beheer afspraken door 
overheid

Inspectieview Pm. Pm. nee Pm. overheid 

SBR (financiële rapportages) toepassing (moet via 
Digipoort) FIN (BD) en EZ

nee nee overheid

eFactureren   toepassing (kan via EZ nee nee overheid

toepassingen

voorzieningen i.k.v. toezicht

Digipoort)

Burgerservicenummer Randvoorwaardelijk BZK ja ja, is al grondslag voor 
in tijdelijk besluit 
nummergebruik

overheid 

Webrichtlijnen standaard BZK ja nee overheid 
Samenwerkende Catalogi handleiding BZK ja nee overheid 

Digipoort basisvoorziening voor 
gestructureerde 

BZK nee nee overheid
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overige zaken
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http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1491-basisregistratie-waardering-onroerende-zaken-woz�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1492-registratie-niet-ingezeten-rni�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1493-basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1494-basisregistratie-lonen-arbeids-en-uitkeringsverhoudingen-blau�
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/1495-basisregistratie-voertuigen-brv�
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