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Inleiding 



Doelstelling 

De nieuwe Stelselcatalogus is hét instrument om de e-
overheidsdoelstelling van eenmalige gegevensaanlevering 
en meervoudig gebruik te realiseren.  

 

Het doel van de Stelselcatalogus is om gebruikers, 
afnemers, leveranciers en anderen een integraal beeld te 
geven van de beschikbare gegevens binnen het stelsel van 
basisregistraties en hun betekenis.  

 

Op basis daarvan kunnen de gebruikers zich een 
gefundeerde mening vormen over de bruikbaarheid van de 
basisregistraties voor hun eigen bedrijfsprocessen. 



Business cases 

• Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik van gegevens 

 

• Toepassen van gegevens uit de basisregistraties in de 
eigen bedrijfsprocessen 

 

• Ondersteuning bij de harmonisatie van begrippen 

 

• Bredere inzetbaarheid van de Stelselcatalogus voor 
andere overheidsorganisaties 

 

• Slaan van een brug naar wet- en regelgeving 

 





IST-situatie  

 

1. Vanuit politiek/beleid, bijvoorbeeld belastingplan 2013 
wordt (nieuw)onderwerp gedefinieerd: IER, 
Verhuurderheffing 

 

2. Belaste beleidmedewerker doorloopt fuzzy proces, 
meestal leidend tot dossierstudie: 

Wat weet ik/collega van het onderwerp;  

Wat is er op intra-/internet van bekend bij wetenschappelijke 
instituten;  

Wat zijn de relevante wetten, regelingen, informatiesystemen, 
etc.;  

Wie moet ik benaderen voor afstemming/overeenkomst, etc.  



Soll-situatie 

Welke bijdrage levert een inventariserend 
hulpmiddel als Stelselcatalogus? 
 

1. Verstrekken inzicht in relevante 
basisregistratie(s), (authentieke)gegevens en 
aanverwante wet- & regelgeving 

 

2. Ontsluiten relevante CRD-12-begrippen en 
aanverwante wet- & regelgeving 

 

3. Ontsluiten relevante wet- & regelgeving en 
aanverwante stukken 

 



Gebruikersperspectief 
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AMvB 

Regeling 
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registratie 
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LIDO / Wetgeving 
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SC2.0 / Informatiekundig 
(apr-2013) 



Theorie 



Uitgangspunten en principes e-Overheid 

• 24 voorzieningen vormen gezamenlijk de 
basisinfrastructuur voor de e-overheid 

 

• Burgers en Bedrijven gaan de voordelen merken 
van het gebruik van een aantal basisvoorzieningen: 
minder regeldruk, betere dienstverlening en lagere 
kosten. 

 

• Er zijn dertien basisregistraties, die samen het 
Stelsel van Basisregistraties vormen.  Een werkend 
Stelsel dat als één geheel wordt ervaren, 

 

• Eenmalige uitvraag / meervoudig gebruik van 
gegevens 



Uitgangspunten en principes CRD-12 

• Hergebruik van gegevens krijgt een sterke impuls als 
gebruikers op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de 
definitie en context van begrippen. 

 

• Er is een centrale vindplaats waar gebruikers begrippen 
en hun context kunnen opzoeken. 

 

• Er moet rekening worden gehouden met eisen die de 
gebruikers zullen stellen. 

 



Ingrediënten Verhuurderheffing 

Begrippen: 
• Adres 
• Inkomen 
• Huishouden 
• Persoon: Belastingplichtige 
 
Basisregistraties - Wetten: 
• WOZ – Wet waardering onroerende zaken 
• BAG – Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
• BRI – Algemene wet inzake rijksbelastingen 
• GBA – Wet Gemeenschappelijke Basisadministratie 
• BLAU – Under construction 
• nHR - Handelsregisterwet 
 



Werking Stelselcatalogus 2.0 

GBA RNI NHR BAG BRK BRT WOZ BRV BRI BLAU BGT BRO 

Van 12 verschillende koppelvlakken 
naar 1 generiek koppelvlak 

Koppelvlak 

informatiekundig 
begrip 

wettelijk begrip 

CRD-12-Begrip 

(authentiek)Gegeven 

Basisregistatie 

Stelselcatalogus 2.0 

Informatiekundig perspectief Wetgevings perspectief 

Wetgeving 

AmvB 

Regelingen 

Definieert 1. 

2. 

3. 

4. 

Terug naar de essentie! 



Linked DATA Werking LIDO 
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Stelselcatalogus: 

LEES MEER 

Gegevenselementen (18) 

Basisregistraties (5) 
 

Uitvoeringsaanwijzingen (12) 
 

 
BEGRIP: “Adres” 
<< Terug naar overzicht 
 
Voor dit begrip gevonden: 
Basisregistraties (5) 
Gegevenselementen (18) 
Wetgeving (45) 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
Voor dit begrip gevonden: 
Uitvoeringsaanwijzingen (12) 
Wetsuitleg(45) 
Jurisprudentie (12) 
Officlele publicaties (34) 
Producten (1) 
Europese wetgeving (-) 
Verdragen (-) 

1. BrHRG – Vestiging postadres 
2. BAG – Adres onderneming nat. persoon 
3. BAG – Woonplaats                > alle 18 bekijken       

Wetsuitleg (45) 
 
1. Antwoord voor Bedrijven – Belasting – Onroerendezaakbelasting  (3/2012) 
2. Antwoord voor Bedrijven – Tuinders – Boete bij sociale premie ontduiking (2011) 
3. Stimulanz – Burgers – Boete bij niet melden van samenleven AOW partner (2009)  
                    > bekijk alle 45 voorlichtingsdocumenten 

 

1. Basisregister adressen en gebouwen (BAG) 
2. WOZ 
3. Basisregister Voertuigen      > alle 5  bekijken  

1. SVB: Huisvestingscriterium….. (SB1004 – 3/2012) 
2. SVB: Waarschuwing in plaats van een boete (SB1110 – 3/2012) 
3. UWV:  Opleggen van boete aan werknemer…. (BWBR0027125)   
               > bekijk alle 12 beleidsregels 

Meer gerelateerde informatie 
 

Wetgeving (45) 

1. BrHRG – Vestiging postadres 
2. BAG – Adres onderneming nat. persoon 
3. WOZ – Wet waardering onr.  > alle 45 bekijken       

Samenwerking SC2.0 & LIDO 



Stelselcatalogus 2.0 



Demo 



Demo Stelselcatalogus 2.0 

http://www.pip-demo.nl/stelsel/stelsel.php




2. Gegevens 
 



3. Begrippen: Adres 



Vergelijking adres 

19 juni 2012 23 

Stelselcatalogus 

BR NHR GBA GBA 

Naam Locatie vestiging Woonadres Adres buitenland 
waarnaar 
vertrokken 

Definitie Adres waar vestiging 
kan worden bezocht 

Adres waar 
ingeschrevene woont 

Adres dat 
ingezetene opgeeft 
bij vertrek naar 
buitenland 

Toelichting 

Populatie Binnenlands adres of 
buitenlands adres 

Binnenlands adres Adressen in het 
buitenland 

Authentiek Ja Ja Nee 

Relaties BAG 
Nummeraanduiding 

BAG Nummeraanduiding 

Vergelijking ‘adres’ 





VRAGEN?? 


