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Betere dienstverlening 
–  samenhangend, snel, toegankelijk, maatwerk, 

rechtmatig 

Betere handhaving 
–  gericht, consistent, effectief, rechtszeker 

Betere bedrijfsvoering 
–  efficiënt, transparant, verantwoord 

Beter beheer 
efficiënt, maatwerk 

Basisregistra)es:	  niet	  om	  de	  ICT!	  



Basisondersteuning via www.operatienup.nl 

 i-Ondersteuning 

i-NUP Academy 

Ketenboek IA etc. i-Spiegel 

i-Versnellers 



•  Stimuleren kwaliteit vanuit LV-BAG 
•  Implementatieversneller BAG-WOZ 
•  Datakwaliteitonderzoek in i-Spiegel 
•  Inzicht in potentiële baten mbv i-Spiegel 

Focus	  op	  gebruik	  &	  kwaliteit	  basis-‐
registra)esà	  baten	  



Hoe werkt 
de  

i-Spiegel? 



Basisregistratie Andere registratie 

€ 

Potentiële baten 

2 

•  Verschillen 
•  Overeenkomsten 
•  Bijna-overeenkomsten 

1 

•  Handhaving 
•  Dienstverlening 
•  Beheer 
•  Bedrijfsvoering 



Potentiële baten 2 
•  Handhaving 
•  Dienstverlening 
•  Beheer 
•  Bedrijfsvoering 

•  Eigen organisatie 
•  Klanten (Burgers & 

Ondernemers) 

•  Bestuurlijke thema’s 

•  Organisatieverbetering 

•  Datakwaliteit 

 
 

Gebruik Stelsel 
van Basisregistraties 

 
 

3 





•  Buitengemeentelijke verhuizing 
•  Verschil in burgerlijke staat   
•  Geen kwijtschelding aangevraagd 
•  Uitkeringen op een briefadres 
•  Vertrokken onbekend waarheen (VOW) 
•  Aanslagen naar overleden grondbezitters 
•  Oninbare vorderingen door niet bestaande adressen 
•  Inning van OZB 

Indicatoren	  die	  worden	  gebruikt	  





•  Voer gesprek met uw informatiemanager over relatie 
tussen uw bestuurlijke thema’s & beleidsambities en 
gebruik basisregistraties 

•  Neem gebruik basisregistraties op in projecten proces-
verbetering 

•  Begin met de i-Spiegel  
•  Meld uw informatie- en/of programmamanager aan 

voor de i-NUP Academy 
•  Meld uw projectleider BAG-WOZ aan voor de i-

Versneller BAG-WOZ 

Welke	  ac)es	  morgen	  starten	  
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Dank voor uw aandacht! 


