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Leeswijzer: toelichting op de beslisboom

In het onderzoek is gevraagd naar de waardering van de gebruiker. Dat is niet per se op feitelijkheden gebaseerd. De context 
waarin de gegevens worden gebruikt en het kennisniveau van de gebruiker bepaalt de verwachting en daarmee de 
waardering. Soms is meer vereist in de context van de gebruiker dan waarvoor de registratie bedoeld is.

In totaal hebben er 1507 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. In de gehanteerde vragenlijst zijn er meerdere 
selectievragen gesteld. Een volledig overzicht van de selectievragen vindt u op de volgende pagina’s. 

Op basis van het gegeven antwoord op deze vragen werd bepaald welke vervolgvragen er gesteld werden aan de respondent. 
Dit selectiemechanisme zorgt ervoor dat veel vragen in de vragenlijst door een wisselend aantal respondenten wordt ingevuld. 
In deze rapportage wordt dan ook naast de cijfers steeds vermeld op basis van hoeveel antwoorden het resultaat tot stand is 
gekomen (n=…). Het is van belang om dit in ogenschouw te nemen bij de interpretatie van de uitkomsten. 

Tot slot, zijn cijfers opgesplitst naar vakgebied en organisatie om inzicht te geven in de opbouw van de resultaten. Voor 
sommige vakgebieden en organisaties zijn de waarnemingen te gering om te kunnen generaliseren. 



3

Beslisboom: route in de vragenlijst

Is men 
werkzaam in de 

private of 
publieke sector?

Ja

De resultaten 
van de 

particuliere 
sector is te 
vinden in de 

bijlage

Zou de 
basisregistratie willen
gebruiken, maar lukt

(nog) niet 

Gebruikt de 
basisregistratie voor 

de uitvoering van 
zijn/haar werk 

De basisregistratie is 
niet relevant voor de 

uitvoering van 
zijn/haar werk 

Is niet bekend met de 
inhoud/ 

mogelijkheden van de 
basisregistratie 

Geen 
vervolgvragen

Nee

Wat zijn de 
belangrijkste 

reden(en) hiervoor?

Houdt zich bezig met 
de inwinning en/of 

beheer van de 
basisregistratie

Is informatieprofessional Is gebruiker van de gegevens uit 
de basisregistratie

Ja

Ja

Ja

Geen vervolgvragen 
over de 

basisregistratie(s)

Ja
Is men bij meer dan 5 basisregistraties gebruiker of 

informatieprofessional?

Ja Ja

Ja Nee

Enkel vervolgvragen over de 
basisregistratie(s) die men 

graag wil beoordelen

Vervolgvragen over alle
basisregistratie(s) waarmee men 

werkt als gebruiker of als 
informatieprofessional

Beoordeling
basisregistratie met 
een onvoldoende?

Welke 
belemmeringen
ervaart men?

Ja
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1 Highlights
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Overzicht belangrijkste resultaten

Beoordeling gebruik basisregistraties
De basisregistraties worden gemiddeld genomen ruim voldoende beoordeeld. De basisregistratie personen en de 
basisregistratie voertuigen worden het hoogst beoordeeld, beiden met een 7,7. De basisregistratie ondergrond en het 
handelsregister worden het laagst beoordeeld respectievelijk met een 6,7 en een 6,8. De (informatie en) ondersteuning bij het
gebruik van (gegevens uit) de basisregistraties wordt het laagst beoordeeld.

Gebruik basisregistraties (n=1399) BAG BGT BRI BRK BRO BRP BRT BRV HR WOZ
Gebruikt basisregistratie 78% 46% 3% 54% 17% 45% 34% 4% 34% 35%
Wil basisregistratie gebruiken, maar lukt (nog) niet 4% 6% 5% 7% 11% 7% 8% 5% 10% 10%
Basisregistratie niet relevant 15% 30% 68% 26% 48% 37% 37% 70% 42% 44%

Onbekend met inhoud en mogelijkheden van deze basisregistratie 3% 18% 24% 13% 24% 11% 22% 21% 15% 11%

Beoordeling basisregistraties BAG 
(n=839)

BGT
(n=386)

BRI
(n=22)

BRK
(n=634)

BRO
(n=130)

BRP
(n=427)

BRT
(n=345)

BRV
(n=31)

HR
(n=379)

WOZ
(n=306)

De voorzieningen van de basisregistratie sluiten aan bij de behoeften 
van mijn organisatie

3,9 3,8 3,9 3,9 3,5 4 3,9 3,9 3,8 3,8

De kwaliteit van de gegevens is goed genoeg voor de uitvoering van 
mijn werk 3,8 3,8 3,7 3,8 3,5 4 3,9 4 3,8 3,8

Ik ben tevreden over (de informatie en) ondersteuning bij het gebruik 
van (gegevens uit) de basisregistraties

3,7 3,8 3,6 3,8 3,4 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7

Rapportcijfer 7,5 7,3 7,5 7,4 6,7 7,7 7,5 7,7 6,8 7,3
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1 Waardering en 
potentie
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1

Waardering basisregistraties publieke sector 

Rapportcijfer

Gemeente/gemeentelijk samenwerkingsverband 7,3

Ministerie 7,6

Nutsbedrijf 7,3

Omgevingsdienst 7,0

Onderwijs, onderzoek of wetenschap 7,3

Provincie 6,8

Veiligheidsregio, veiligheidsberaad, hulpdienst of zorginstelling 7,4

Waterschap 7,3

ZBO, agentschap, uitvoeringsorganisatie, inspectie of rijksdienst 7,3

Overig 6,7

Eindtotaal 7,3
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Potentie gebruik publieke sector 

Niet relevant In gebruik Onbekend Lukt niet

Gemeente/gemeentelijk samenwerkingsverband 42,2% 40,4% 11,0% 6,4%

Ministerie 40,7% 25,4% 26,1% 7,9%

Nutsbedrijf 41,9% 26,5% 24,2% 7,4%

Omgevingsdienst 36,2% 35,0% 14,2% 14,6%

Onderwijs, onderzoek of wetenschap 48,9% 31,1% 15,6% 4,4%

Overig 45,0% 16,7% 30,8% 7,5%

Provincie 42,8% 33,8% 10,3% 13,1%

Veiligheidsregio, veiligheidsberaad, hulpdienst of 
zorginstelling

48,4% 27,4% 13,5% 10,6%

Waterschap 35,9% 45,6% 12,8% 5,6%

ZBO, agentschap, uitvoeringsorganisatie, inspectie of 
rijksdienst

46,4% 30,7% 13,6% 9,3%

Alle respondenten 42,6% 37,3% 12,8% 7,3%
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Waardering basisregistraties private  sector 

Rapportcijfer

Aannemers-/bouwbedrijf 7,3
Adviesbureau 7,4

Bank, financiële instelling, verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds 8,2
Geo-informatiebedrijf of ICT-dienstverlener 7,2

Ingenieur-/architectenbureau 7,1
Makelaar of taxateur 7,3

Notariaat of Advocatuur 7,8
Overig 7,4

Telecombedrijf 7,9
Vastgoedbedrijf 6,7

Woningcorporatie 7,2
Eindtotaal 7,3
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Potentie gebruik publieke sector 

Niet relevant In gebruik Onbekend Lukt niet
Aannemers-/bouwbedrijf 24,7% 35,3% 35,8% 4,2%

Adviesbureau 21,1% 39,8% 33,9% 5,2%

Bank, financiële instelling, 
verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds

15,2% 61,6% 14,8% 8,4%

Geo-informatiebedrijf of ICT-dienstverlener 35,2% 43,3% 13,7% 7,7%

Ingenieur-/architectenbureau 35,6% 44,8% 12,0% 7,6%

Makelaar of taxateur 31,6% 28,2% 35,6% 4,6%

Notariaat of Advocatuur 45,4% 25,0% 26,1% 3,6%

Overig 19,4% 54,4% 14,4% 11,7%

Telecombedrijf 17,1% 34,3% 37,1% 11,4%

Vastgoedbedrijf 41,7% 24,4% 23,3% 10,6%

Woningcorporatie 24,7% 45,9% 21,8% 7,6%

Eindtotaal 39,2 25,3% 28,8% 6,7%
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1 Gecombineerd 
gebruik
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Rapportcijfers gecombineerd gebruik
n gem n gem

Sector Totaal 511 7,0 Type organisatie publiek Totaal 419 7,0 

Privaat 92 6,9 Gemeente/ gemeentelijk samenwerkingsverband 294 7,0

Publiek 419 7,0 Ministerie 8 7,4

Type organisatie privaat Totaal 92 6,9 Nutsbedrijf 17 6,9

Aannemers-bouwbedrijf 5 7,0 Omgevingsdienst 9 6,8

Adviesbureau 16 7,3 Onderwijs, onderzoek of wetenschap 3 6,3
Bank, financiële instelling, 
verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds 0 - Provincie 14 6,6

Geo-informatiebedrijf of ICT-dienstverlener 28 6,8 Veiligheidsregio, veiligheidsberaad, hulpdienst of 
zorginstelling 6 7,2

Ingenieur-architectenbureau 12 7,1 Waterschap 14 6,6

Makelaar of taxateur 10 6,4 ZBO, agentschap, uitvoeringsorganisatie, 
inspectie of rijksdienst 52 7,2

Notariaat of Advocatuur 10 7,9 Overig 2 6,0

Telecombedrijf 1 7 Vakgebied Totaal 294 7,0 

Vastgoedbedrijf 4 6,3 Belastingenheffingen/ WOZ 63 7,0

Woningcorporatie 2 5,5 Beleid 6 7,5

Overig 4 7,0 Bouwen, wonen 6 6,7

Burgerzaken 17 7,1

Financiën 2 7,5
ICT, Informatiemanagement, Gegevensbeheer, 
Geo-informatie 171 7,0

Maatschappelijk vastgoed, grondzaken en 
beheer openbare ruimte 8 7,0

Sociaal domein 3 6,3

Stadswerken 9 7,7

Vergunningen, toezicht en handhaving 4 7,8

Overig 5 7,0
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1 Belemmeringen in 
het gebruik
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Belemmeringen in het gebruik (1/4)

Vraag B7:   Kunt u enkele voorbeelden geven van (gegevens uit) basisregistraties die u combineert en waarvoor? (open vraag) Basis C5: gebruikt minimaal 1 
basisregistratie gecombineerd 
(n=511)

Dienstverlening en kennis

• De dienstverlening is voor elke basisregistratie verschillend ingericht. Opbouw en inhoud van de websites zijn per basisregistratie 
verschillend en vaak niet primair op de gebruiker gericht. Elke basisregistratie heeft zijn eigen separate ondersteuningsorganisatie 
ingericht. 

• De inhoud en de mogelijkheden van sommige basisregistraties zijn voor een relatief grote groep onbekend. Uit de enquête blijkt dat 
bepaalde (verplichte) doelgroepen (bijvoorbeeld omgevingsdiensten) niet tot nauwelijks worden bereikt. 

• De leercurve voor de basisregistraties is steil, voor de beginnende gebruiker is er geen opleidingsmateriaal of cursus beschikbaar. Er is 
behoefte aan voorbeelden van goede toepassingen van de verschillende basisregistraties al dan niet in samenhang
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Belemmeringen in het gebruik (2/4)

Vraag B7:   Kunt u enkele voorbeelden geven van (gegevens uit) basisregistraties die u combineert en waarvoor? (open vraag) Basis C5: gebruikt minimaal 1 
basisregistratie gecombineerd 
(n=511)

Gegevens en gegevenskwaliteit

• Basisregistraties weerspiegelen vaak de juridische of administratieve werkelijkheid, zoals vastgelegd in brondocumenten. Gebruikers 
hebben echter veelal behoefte aan gegevens over de actuele, feitelijke werkelijkheid. 

• Basisregistraties zijn nog niet geheel op elkaar afgestemd en bevatten nog dezelfde soort gegevens, maar deze hebben niet dezelfde 
specificaties (gebouwen in BAG en BGT, wegen/straten in BAG, BRP en BGT etc.)

• De gegevensmodellen van de basisregistraties zijn erg complex, en sluiten niet altijd aan bij het gebruik in de praktijk. Begrippen als 
bijvoorbeeld ‘kunstwerk’ en ‘waterdeel’ zeggen een gemiddelde gebruiker niets. Voor het gebruik is er vaak behoeft aan meer 
‘platgeslagen’ gegevens, waarin niet noodzakelijkerwijs alle complexiteit voorkomt die nodig is voor het beheer van die gegevens. 

• De koppelingen tussen de basisregistraties zijn niet in alle gevallen op orde waardoor in de praktijk gegevens handmatig moeten worden 
gekoppeld. Als de koppelingen tussen bijvoorbeeld de BRK en het HR en de BRK en de BRP niet volledig zijn, moeten regionale 
belastinguitvoerders handmatig de eigenaren en gebruikers van percelen uitzoeken. 

• Als de koppeling tussen de basisregistraties er wel is, maar de gegevens worden doorgeleverd als een kopie, en niet via de verwijzende 
sleutels of ID’s, dan is er geen garantie dat het meest actuele gegeven wordt getoond. 

• Voor de decentrale basisregistraties geldt dat niet iedereen op dezelfde wijze afspraken invult en er soms verschillende keuzen worden 
gemaakt. Dit leidt tot niet uniforme registraties. En dat is dan in uitvoerende processen weer lastig, omdat er dan (handmatig) rekening 
gehouden moet worden met een afwijkende deelverzameling van de gegevens. 
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Belemmeringen in het gebruik (3/4)

Vraag B7:   Kunt u enkele voorbeelden geven van (gegevens uit) basisregistraties die u combineert en waarvoor? (open vraag) Basis C5: gebruikt minimaal 1 
basisregistratie gecombineerd 
(n=511)

ICT en verstrekkingsproducten

• De formats waarin gegevens voor download worden aangeboden zijn niet voor alle basisregistraties eenvoudig in het gebruik en sluiten 
onvoldoende aan op de behoeften van (sommige) gebruikers. Het betreft over het algemeen vaak XML/GML bestanden gebaseerd op 
open standaarden. Applicaties van gebruikers kunnen deze gegevens niet altijd aan. 

• Elke basisregistratie heeft zijn eigen voorzieningen en verstrekkingsproducten. Voor elke registratie is daar dan een separaat en 
verschillend aansluitingstraject voor nodig. En voor inzage is het noodzakelijk gebruik te maken van meerdere verschillende webportalen
en viewers. Daarmee is integraal gebruik van data uit de verschillende basisregistraties moeilijk. Verstrekkingsproducten ontbreken of zijn 
duurder en moeilijker dan noodzakelijk.

• Elke basisregistratie kent zijn eigen systematiek en timing voor het melden van mutaties. De systematiek van mutaties is niet gelijkvormig 
over alle basisregistraties. Dat maakt het lastig om de gegevens consistent te houden. 

• De vervangingscyclus van de eigen ICT van de gebruikende organisaties is soms erg lang, het duurt lang voordat alle vak 
applicaties/processystemen zijn aangesloten. Gegevens kunnen dan niet rechtstreeks in het desbetreffende proces worden gebruikt.
Noodzakelijke gegevens uit de basisregistraties moeten dan bijvoorbeeld via een viewer worden opgezocht. Dit verstoort dan de
procesgang, met het risico dat het raadplegen van de basisregistraties wordt overgeslagen. 

• Er is geen eenduidige plek waar de ondernemer en de inwoner kan inzien welke gegevens over hem of haar bekend zijn.
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Belemmeringen in het gebruik (4/4)

Vraag B7:   Kunt u enkele voorbeelden geven van (gegevens uit) basisregistraties die u combineert en waarvoor? (open vraag) Basis C5: gebruikt minimaal 1 
basisregistratie gecombineerd 
(n=511)

Bestuurlijk, juridisch en organisatorisch

• Er is geen centrale coördinatie over het stelsel heen. Dat werkt door op meerdere niveaus. 
• Er is geen ‘loket’ op stelselniveau om aanvullende behoeften te melden die nu actueel zijn (bijvoorbeeld een register voor 

buitenlandse rechtspersonen).
• Er is geen coördinatie over het stelsel, van bijvoorbeeld wijzigingen, waardoor grootschaligere vernieuwingen zoal de overgang naar 

BAG 2.0 en de invoering van BRK levering samen kunnen vallen. Dit zorgt dan voor piekbelastingen in de markt en voor de 
gebruikende organisaties.

• De verantwoordelijkheid voor de koppelingen tussen het de basisregistraties is niet voldoende duidelijk belegd. 

• Er zijn verschillende bekostigingsmodellen voor de basisregistraties, sommige zijn ‘open data’ bij andere moet je naar gebruik betalen.

• De AVG heeft geleid tot meer terughoudendheid bij het verstrekken van persoonsgegevens, ook al zijn er in de ogen van de gebruikers 
gerechtvaardigde doelen zoals beleidsanalyse en -informatie. 
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