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Concept clusterplan Gegevens 2018 
 
 
Voortgang 
De agenda van het cluster Gegevens wordt voor een groot deel bepaald door het 
programma Stelsel van overheidsgegevens. Dit programma heeft tot doel het 
(her)gebruik van overheidsgegevens te verbeteren langs de lijnen van kwaliteit, 
transparantie en toegankelijkheid. Daarnaast zijn in de regieraad 
financieringsvraagstukken, duurzame toegankelijkheid en doorontwikkeling en gebruik 
van stelselvoorzieningen aan de orde geweest. Vanzelfsprekend bleven ook vraagstukken 
op het gebied van beheer en exploitatie van voorzieningen om aandacht vragen. 
 
Stelsel van overheidsgegevens  
De omslag van denken naar doen heeft in 2017 vorm gekregen. Onder het motto “samen 
doen” zijn begin van het jaar 13 projecten vastgesteld die van belang zijn om de doelen 
te realiseren. Zo zijn er dienstverleningsprincipes vastgesteld, is een eerste opzet van de 
visie en architectuur gemaakt en besproken, een volgende kwaliteitsmeting tussen een 
aantal basis en sectorregistraties grotendeels uitgevoerd en (vanuit een apart 
programma) een greenpaper ‘Regie op Gegevens’ opgeleverd. Dit naast het uitvoeren 
van analyses, kennisdeling en communicatie.  
Geconstateerd is dat het een uitdaging is de deadline voor de Europese Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) te halen. Aanvullende acties zijn uitgezet om 
de implementatie te versnellen.  
Aan de stelselcatalogus is LiDO (Linked data overheid, in dit geval de wettenbank) als 
functionaliteit toegevoegd. Daarnaast vond uitbreiding plaats met een sectorregistratie 
die geen deel uitmaakt van het stelsel van basisregistraties. Hiermee is een concrete stap 
gezet naar realisatie van een stelsel van overheidsgegevens. 
Ook ruimte voor experimenten maakt deel uit van het programma. Daarmee is een start 
gemaakt door via SBIR (small business innovation research) nieuwe ideeën uit de markt 
te halen. Een zogenoemde WMK-toets (willen, moeten, kunnen) is ontwikkeld om de 
bewustwording van gegevensgebruik bij organisaties te versterken.  
 
Financiering stelsel van basisregistraties 
In februari van 2017 heeft de ministerraad – in het kader van de duurzame financiering 
GDI - besloten over doorbelasting van de toerekenbare kosten van de GDI. Deze worden 
voor 2018 in eerste instantie uitgewerkt voor MijnOverheid, DigiD en de Digipoort. Voor 
2019 gebeurt dit ook voor de overige voorzieningen.  
Wat betreft de financiering van de basisregistraties wordt in 2018 beoordeeld of de 
duurzame financieringsafspraken hier ook soelaas bieden. Voor NHR en BRP zijn 
inmiddels zogenaamde botsproeven afgerond.   
 
Doorontwikkeling en gebruik stelselvoorzieningen 
De regieraad heeft eind 2016 nieuw beleid ten aanzien van het 
Overheidsidentificatienummer (OIN) vastgesteld. In 2017 is het beleid geïmplementeerd 
en zijn de systemen, processen en voorwaarden aangepast. Partijen kunnen nu OINs 
onder het nieuwe regime aanvragen. Dit betekent onder andere dat 
samenwerkingsverbanden en onderdelen van organisaties beter bediend kunnen worden. 
De GDI-monitor 2017 laat op de meeste fronten een toename in aansluiting op en 
gebruik van de stelselvoorzieningen zien. BZK had als beleidsverantwoordelijk 
departement het voornemen om het gebruik van de stelselvoorzieningen nog een extra 
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impuls te geven. Deze actie is in 2017 echter niet van de grond gekomen, maar krijgt in 
2018 haar beslag (zie vooruitblik). 
 
Duurzame toegankelijkheid 
OCW heeft het onderwerp duurzame toegankelijkheid in 2017 een aantal keer 
geagendeerd. Zo zijn de raakvlakken tussen de GDI en digitaal archiveren verkend, en 
zijn de verschillen in bewaartermijnen van verschillende sectorregistraties 
geïnventariseerd.  
 
Vooruitblik 
In deze vooruitblik ligt de nadruk op nieuwe ontwikkelingen en minder op beheer en 
exploitatie, de details daarvan treft u aan in de bestedingsplannen. 
 
Financiering stelsel van basisregistraties 
Na afronding van doorbelasting van de eerste drie voorzieningen op basis van duurzame 
financieringsafspraken, zullen doelstelling en planning met betrekking tot financiering van 
basisregistraties opnieuw worden geagendeerd. 
 
Impuls stelselvoorzieningen 
BZK had een impuls in het gebruik van de stelselvoorzieningen voorzien voor 2017. Deze 
actie wordt nu opgestart in 2018. Eind 2017 zal de architectuur voor het 
gegevenslandschap voor een groot gedeelte zijn opgeleverd. Deze architectuur geeft dan 
mede richting hoe de voorzieningen zich in de toekomst moeten gaan (door)ontwikkelen. 
 
Stelsel van overheidsgegevens 
Ondanks de eerste stappen is het stelsel van overheidsgegevens nog lang niet ‘af’. De 
AVG zal zorgen voor extra druk op bijvoorbeeld monitoring en logging, en op de invulling 
van de voorgeschreven functionaris Gegevensbescherming. Het programma wil in ieder 
geval innovatie verder de ruimte geven, liefst samen met de markt. Experimenteren zal 
moeten worden versterkt, door belemmeringen van diverse aard weg te nemen. Op basis 
van de architectuur die in ontwikkeling is, zijn concrete pilots voorzien hoe nieuwe 
stelselvoorzieningen zouden moeten werken. De huidige stelselcatalogus moet verder 
worden uitgebreid door er nieuwe registraties aan te koppelen. Maar bovenal moet een 
nieuwe catalogus zowel functioneel als technisch vorm krijgen. 
Daarnaast moet blijvend geïnvesteerd worden in kennis en kunde, het uitvoeren van 
analyses, personal datamanagement (PDM), kwaliteitsmeting 2018, herdefiniëring 
doelbinding en het tot uitvoering laten komen van de dienstverleningsprincipes.  
Tenslotte zijn er uit het WRR-rapport Big Data en het daaropvolgende kabinetsstandpunt 
een aantal acties voortgekomen. Bezien zal worden hoe deze worden belegd en hoe de 
verbinding met het programma Stelsel van overheidsgegevens zal worden vormgegeven. 
Het programma wil daarbij de goede samenwerking die er binnen de overheid is 
nadrukkelijk voortzetten. 
 
Financieel overzicht 
[IN TE VOEGEN OP LATER MOMENT] 
 


