Registernaam

Eigenaar registerhouder

Externe registerhouder

Administratie WSW (Wet sociale werkvoorziening)
Adoptiegegevens
ADV Autobus Documentatie Vereniging

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Panteia - De Vereniging voor Beleidsonderzoek
deels GBA register, deels IND register
ADV (Autobus Documentatie Vereniging)

AMICE

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)

AWBZ/Wlz-indicaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

AWBZ-indicaties jeugdigen met psychiatrische aandoening

Bureaus Jeugdzorg

Bureaus Jeugdzorg

BAS (Bijstandsaanvragenstatistiek)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gemeenten (Gemeentelijke sociale diensten)

Basic (Zvwzorgkosten)

Zorgverzekeraars Nederland

Vektis (informatiecentrum zorgverzekeraars)

Beknopte beschrijving
Bron-Register, bevattend gegevens over de administratie van WSW (Wet sociale
werkvoorziening)
Bron-Register, bevattend gegevens over adoptie
Bron-Register, bevattend gegevens ter identificatie lijnbus/touringcar .
Bron-Register, bevattend gegevens van meldingen van afvaltransporten (zie
https://amice.lma.nl/)
Bron register, bevattend de indicaties voor AWBZ-zorg tot 2015 en Wlz-zorg vanaf 2015 (CIZ)
Register, bevattend de indicaties voor AWBZ-zorg tot 2015 voor jongeren met een
psychiatrische aandoening

Thema

Type eenheid/populatie

Type gegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Status

Periodiciteit

Arbeid en Sociale zekerheid
Bevolking
Verkeer en Vervoer

WSW-werknemers
Personen
Autobussen

arbeidsverhoudingen
Persoonskenmerken, adoptiegegevens
Type autobus; lijndienst of touringcar

Burgerservicenummer (BSN)
Geen
Geen

In gebruik
Vervallen
In gebruik

Halfjaarlijks
Stand
Op aanvraag

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Wettelijke grondslag

Natuur en milieu

afvaltransporten( naar soort afval) van herkomst ( vestiging bedrijf) naar bestemming

melding van transport

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Wet langdurige zorg (Wlz)

Gezondheid en Welzijn

Gegevens betreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Jaarlijks en per kwartaal

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Indicatiebesluiten die tot 2015 leiden tot aanspraak op AWBZ-zorg en vanaf 2015 indicatiebesluiten die
besluiten
al dan niet leiden tot toegang tot de Wlz

Gezondheid en Welzijn

Indicatiebesluiten die tot 2015 leiden tot aanspraak op AWBZ-zorg

besluiten

Gegevens betreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)

Gestopt

Op aanvraag

Arbeid en Sociale zekerheid

Aanvragen

Bijstandsaanvragen

Burgerservicenummer (BSN)

Vervallen

Maandelijks

Gezondheid en Welzijn

Personen met een zorgverzekering

door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten naar type zorg

Gegevens betreffende de gezondheid

In gebruik

Jaarlijks

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bouwen en Wonen

Adressen en gebouwen in Nederland. Ook stand- en ligplaatsen zijn opgenomen in de registratie.

kenmerken van adressen (wel/niet uitgegevens) en gebouwen (bv bouwjaar, gebruiksoppervlakte, status)
Geen

In gebruik

Maandelijks

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Nederland Regionaal

gebied

topografie

Geen

In onderzoek/ontwikkeling

Maandelijks

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Inkomen

personen

Inkomen

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Nog niet bekend

Maandelijks

Aanvragen voor bijstand bij gemeenten. De aanleverende partijen zijn breder dan alleen de
gemeenten. Denk bijvoorbeeld ook aan partijen als gemeenschappelijke regelingen (w.o. ISD's
en "zelfstandigenloketten").
Brongegevens, bevattend kosten per persoon voor zorg vallend onder basisverzekering van de
Zorgverzekeringswet, naar type zorg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenten

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kadaster, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat, Defensie en ProRailgemeenten, provincies,
waterschappen

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke
basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld.
De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op
Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming,
bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding (huisnummer
en toevoegingen) en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de
Basisregistratie Gebouwen.
In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en
ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke
aanduiding. Bepaalde gegevens behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het
bouwjaar) zijn ook in de registratie opgenomen. Aan ieder object is minimaal één adres
gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals
onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.
CBS zit in gebruikersoverleg BAG-BAO.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige
digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen
zijn hier eenduidig op vastgelegd.
In de Basisregistratie Inkomen staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen of
het belastbaar jaarloon. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of
uitkeringen te bepalen

Kadasterwet

Bouwen en Wonen

perceel

gebiedsbegrenzing

Geen

In onderzoek/ontwikkeling

Wet basisregistratie ondergrond. Wetgeving is in voorbereiding

Nederland Regionaal

gebied

gebiedsbegrenzing

Geen

In onderzoek/ontwikkeling

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kadaster

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken,
beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken.
Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervl

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gemeenten, provincies, waterschappen en de ministeries EZ en I&M (RWS).

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige
opbouw en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de
ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. Het gebruik van geologisc

Basisregistratie Personen (BRP)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenten

Basisregistratie Topografie (BRT)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kadaster

Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)

Ministerie van Financiën

Gemeenten

Basisvoorziening Handhaving (BVH)

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Politie Nederland

BCA-Leasebestand
Bedrijfsvoertuigen kwartaalbestand

Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Belastingdienst
RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer)

Beheer Van Relaties Bedrijven (BVR)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Beheer Van Relaties Personen (BVR)
Belastinginkomsten Rijk
Berber

Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Belastingdienst
Belastingdienst
Rechtbank

Bestanden Dirkzwager
Bibliotheken

Koninklijke Dirkzwager
Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Dirkzwager
G!DS

BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bij Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV) WERKbedrijf ingeschreven werkzoekenden
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV) WERKbedrijf (v/h CWI)

Bijstandsdebiteuren en -fraude (BDFS)
Bijstandsdebiteuren en -fraude (BDFS)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gemeenten (Gemeentelijke sociale diensten)
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Bijstandsuitkeringen (BUS)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gemeenten (Gemeentelijke sociale diensten)

Bijstandsuitkeringen (BUS)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Bijzondere bijstand
Biobrandstoffen
Biologische landbouw
Boekhouding ministeries
Brandweerkazernes

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
De afzonderlijke ministeries
Imergis

Gemeenten (Gemeentelijke sociale diensten)
Nederlands Emissieautoriteit (Nea)
SKAL
Bijna alle ministeries
Imergis

Buitenschoolse opvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

CAK-informatie betreffende eigenbijdrageplichte zorg

Het CAK

Cargonaut

Cargonaut

Cargonaut

CBSbiljet
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Ministerie van Financiën
COA

Belastingdienst
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

COA asielzoekers
Collectieve loonaangiftegegevens

COA
Ministerie van Financiën

COA
Belastingdienst
Dataprovider

Dataprovider vacaturebestand

Dataprovider

DBC Informatie Systeem Geestelijke Gezondheidszorg (DBC GGZ)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

DBC Informatie Systeem Medisch Specialistische Zorg (DIS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Declaraties AWBZ en Wlz-zorg

Zorgkantoren

Vektis

Het CAK

Declaraties Zvw-wijkverpleging en zorg zintuiglijk gehandicapten
Zorgverzekeraars Nederland
Diverse formulieren
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Diverse registraties in het kader van de Mestwetgeving w.o. Mesttransporten en Voerjaaroverzichten).Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Douane
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO/EZ

Diverse registraties van subsidieregelingen
Dividend niet ingezetenen
Dividendbase

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (Voorheen AgentschapNL)
Belastingdienst
Belastingdienst

Douane in- en uitvoeraangiften (DSU, AGS)
Echtscheidingen

Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Douane
Rechtbank

ECS (Export Control System)

Ministerie van Financiën

Douane

EDW Vermindering en navorderingen
Eenhedenlijst Overheid
Eigendomsverhouding vastgoed (koop-huur)
Elektriciteitsproductie

Ministerie van Financiën
Eurostat
Kadaster
TenneT

Belastingdienst
Eurostat
Kadaster
TenneT / Certiq

e-MJV (elektronisch Milieujaarverslag)

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Energiesubsidiegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/EZ

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/EZ

ERS – Elektronisch Registratie Systeem voor de visserij

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

RVO - Visserijregelingen

Euro Group Register (EGR)

Europese Commissie

Eurostat

Examenresultatenregister (ERR)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

DUO Groningen

Factuuroverzichten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ProRail

Fietspaden netwerk

Fietsersbond

Fietsersbond

Fiscale loongegevens (FLG), polisadministratie: van werkgevers en uitkeringsinstanties
Fosfaattoestand percelen

Ministerie van Financiën
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/EZ

Geautomatiseerde Periodiek Aangifte (GPA)

Ministerie van Financiën

Douane

Gebruikers van wmo-hulpmiddelen verstrekt door firevaned leden
Gefinancierde Rechtsbijstand Administratie Systeem (GRAS)

Individuele Firevaned leden
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Gebruikers van wmo-hulpmiddelen verstrekt door firevaned leden
Raad voor de Rechtsbijstand

Gegevens promovendi / gepromoveerden

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Concern Informatiemanagement Politie (CIP)
Zorginstituut Nederland

Gekoppelde iWlz informatie

nvt

Gemeentecodelijst
Gemeentegrenzen
Groen gas

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gasunie

Rijksdienst Indentiteitsgegevens (BZK)
Kadaster
Gasunie/Vertogas

HALT-jongeren 12-18 jaar

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bureau Halt

Handelsregister

Adresgegevens, inschrijving Kamer van Koophandel en aantal kindplaatsen van in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) geregistreerde organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO).
Bron register, bevattende de eigenbijdragen in het kader van de AWBZ, Wlz, Wmo en Wmo-15,
en de daartoe benodigde gegevens omtrent het zorggebruik.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kamers van Koophandel

Havenbestanden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Havenbedrijven Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen & Terneuzen en Moerdijk

Herkenningsdienstsysteem van de politie (HKS)
Het Juridisch Loket

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Koninklijke Landelijke Politie Dienst (KLPD)
Stichting het Juridisch Loket

HSB (Houderschapsbelasting )
Huurtoeslag
I&R rund
I&R schapen en geiten

Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Belastingdienst
Belastingdienst
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

ICP data (intracommunautaire prestaties)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

ICS (Import Control System)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst (Douane)

Inburgeringsplichtigen
INDIS/INDIGO

DUO
De Minister van Justitie en Veiligheid

DUO
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Infra Atlas

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Pro Rail

Inkomensheffing Aangifte inkomstenbelasting ( voorheen EDW Aangifte inkomstenbelasting )

Big Data-gegevens over luchtvrachtverkeer op Schiphol, als extract uit de systemen van
Cargonaut
Bron-Register, bevattend toegekende aangiftebiljetcoderingen per burgerservicenummer of
finummer.
Register, bevattend informatie aangaande asielzoekerscentra
COA levert maandelijks aan het CBS gegevens over asielzoekers die bij COA instromen, in COAopvang zitten en bij COA uitstromen. Het betreft informatie over de opvang en
persoonskenmerken van de asielzoekers.
Bron-Register, bevattend gegevens over collectieve loonaangiftegegevens
473696 vacatures, online gevonden op 2017-11-07
Bron-Register, bevattend alle afgesloten DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) in een jaar,
in de curatieve tweeedelijns GGZ (tot 2014) of de specialistische GGZ (vanaf 2014), samen met
de persoons- en zorgkenmerken
Bron-Register, bevattend alle afgesloten DiagnoseBehandelingCombinatie(DBC) en Overige
Zorgproducten (OZP) in de medisch specialistische somatische zorg, vanaf 2008, zoals deze zijn
aangeleverd aan het DBC Informatie Systeem (DIS).
Register, bevattende de declaraties ten laste van de AWBZ tot 2015 en Wlz vanaf 2015

Bevolking

Personen

Gegevens over personen en gerelateerden eerste graad

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Dagelijks

Kadasterwet

Nederland Regionaal

gebied

gebiedsbegrenzing

Geen

In gebruik

Per kwartaal

Wet waardering onroerende zaken

Wegenverkeerswet 1994

De Basisregistratie WOZ is een registratie van alle voor onroerende zaken in het kader van de Wet waardering
Gegevensonroerende
over alle WOZ-objecten
zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarden.

Burgerservicenummer (BSN)

Veiligheid en Recht

Personen

Strafrechtelijke gegevens;#Burgerservicenummer (BSN);#Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk
In gebruik
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding
Jaarlijks
van dat gedrag

Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer

Bouwen en Wonen

Bedrijven, voertuigen
Kenteken

Bedrijven

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Participatiewet

Landbouwkwaliteitswet

Geen
Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

In gebruik
In gebruik

Jaarlijks

Elk kwartaal
Elk kwartaal

Fiscale gegevens omtrent bedrijf samenstelling

Geen

In gebruik

Maandelijks

Bsn's van natuurlijke personen
Overheid en Politiek
Veiligheid en Recht

natuutlijke personen
Inkomsten per belastingsoort
Bestuursrechtzaken

Adresgegevens enn aanwezigheid van economische activiteit
Belastingontvangsten
Kenmerken van de zaak (o.a. status zaak, type regelgeving, rechtbank)

Burgerservicenummer (BSN)
Geen
Geen

In gebruik
In gebruik
In gebruik

Jaarlijks
Maandelijks
Jaarlijks

Verkeer en Vervoer
Vrije tijd en Cultuur

Scheepsbewegingen
bibliotheekvestigingen

Scheepsbewegingen
adresgegevens

Geen
Geen

In gebruik
In gebruik

Maandelijks
Jaarlijks

Gezondheid en Welzijn
Arbeid en Sociale zekerheid

Inschrijvingen van personen voor zogeheten artikel 03-beroepen (arts, fysiotherapeut, etc.) en bijbehorende
Wie is gerechtigd
specialisaties
tot het uitoefenen van welk beschermd medisch beroep?
Ingeschreven werkzoekenden
werkzoekenden

Gegevens betreffende de gezondheid
Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik
In gebruik

Jaarlijks
Maandelijks

Arbeid en Sociale zekerheid
Arbeid en Sociale zekerheid

Vorderingen
Vorderingen

Burgerservicenummer (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik
In gebruik

Maandelijks
Maandelijks

Bijstandsvorderingen
Bijstandsvorderingen

Arbeid en Sociale zekerheid

Uitkeringen

Bijstandsuitkeringen

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Arbeid en Sociale zekerheid

Uitkeringen

Bijstandsuitkeringen

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Maandelijks

Arbeid en Sociale zekerheid
Industrie en Energie
Landbouw
Overheid en Politiek
Veiligheid en Recht

Betalingen ihkv bijzondere bijstand
bedrijven
Biologische bedrijven
Uitgaven en ontvangsten van de ministeries
brandweerkazernes

Bijzondere bijstand
hoeveelheden biobrandstoffen
gegevens over biolgische bedrijven (gewassen, dieren)
Uitgaven en ontvangsten van de ministeries
adresgegevens

Burgerservicenummer (BSN)
Geen
Geen
Geen
Geen

In gebruik
In gebruik
In gebruik
In gebruik
In gebruik

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

adresgegevens

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang
Bevolking en peuterspeelzaalwerk

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Staatsblad 1994, nummer 422

Bedrijven

Contractgegevens
Eigendomsrelaties

locaties kinderopvang

Maandelijks

Eigenbijdrageplichtig zorggebruik, eigenbijdrageplichtig inkomen, hoogte van eigen bijdrage.

Registraties

Gegevens betreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Verkeer en Vervoer

Bedrijven, vluchten, ladingen

gegevens over luchtvracht, zoals ladingen, goederen, waarde, herkomst, bestemming

Geen

In onderzoek

Incidenteel

Inkomen en bestedingen
Bevolking

Natuurlijke personen
Adressen

Gegevens over type aangever in de Inkomstenbelasting
Adressen van Asielzoekercentra

Burgerservicenummer (BSN)
Geen

In gebruik
In gebruik

Overige periodicteit
Jaarlijks

Jaarlijks en op aanvraag, tot 2015 per kwartaal

Asiel, bevolking, immigratie
Arbeid en Sociale zekerheid

Asielzoekers
bedrijven

Arbeidsmarkt

Personen
Aangiftegegevens loonbelasting op het niveau van de onderneming

Gegevens betreffende ras of etniciteit;#Burgerservicenummer (BSN)
Geen

in gebruik
In gebruik

maandelijks
Wekelijks

Vacatures

O.a. vacature titel, tekst, plaats, bedrijf, opleidingsniveau

Geen

In onderzoek

Op aanvraag

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Nadere Regel NZa verplichte aanlevering minimale dataset
Gezondheid en Welzijn

Personen en DBC's

Diagnose en behandeling in specialistische ggz

Gegevens betreffende de gezondheid

In gebruik

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Nadere Regel NZa verplichte aanlevering minimale dataset
Gezondheid en Welzijn

Personen en dbc's

Informatie over dbc's en overige zorgproducten, met bijbehorende zorgactiviteiten

Gegevens betreffende de gezondheid

In gebruik

Jaarlijks

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Wet langdurige zorg (Wlz)

Gezondheid en Welzijn

Gedeclareerde zorg ten laste van de AWBZ of Wlz

declaraties

Gegevens betreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)

In onderzoek/ontwikkeling/gebruik

Op aanvraag, jaarlijks

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Gezondheid en Welzijn
Verkeer en Vervoer
Landbouw

Gedeclareerde en goedgekeurde declaraties met betrekking tot zvw zorg voor zintuiglijk gehandicapten
declaraties
en wijkverpleging.
onbekend
onbekend
Bedrijven
Diervoeders, mest

Gegevens betreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)
Geen
Geen

In gebruik
vervallen
In gebruik

Jaarlijks
Maandelijks
Jaarlijks

Natuur en Milieu
Inkomen en bestedingen
Macro-economie

Bedrijven
Personen
Personen

Jaarverslag
Financieel. Ontvangen dividenden door niet in Nederland woonachtigen.
Opbrengst en saldi van vermogen

Geen
Geen
Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik
In onderzoek/ontwikkeling
In gebruik

Jaarlijks
2 keer per jaar
Overige periodiciteit

Internationale handel
Veiligheid en Recht

BTW-nummer
Procedures

Aangiftes invoer vanuit landen buiten de EU en uitvoer naar landen buiten de EU
Echtscheidingsprocedures

Geen
Geen

In gebruik
Vervallen

Dagelijks
Stand

Verkeer en vervoer

Goederen

Goederen

Geen

In gebruik

Maandelijks

Inkomen en bestedingen
Overheid en politiek
Bouwen en Wonen
Industrie en Energie

Personen
Instellingen
Woningen naar eigendom
bedrijven

Correcties op aanslagen inkomstenbelasting
Eenheden die tot de publieke sector behoren
Microdata per woning
hoeveelheden energie

Burgerservicenummer (BSN)
Geen
Geen
Geen

In gebruik
In gebruik
In gebruik
In gebruik

Wekelijks
Overige periodiciteit
Jaarlijks
Jaarlijks/maandelijks/niet eenduidig

Emissies naar bodem, lucht en water.

Hoeveelheden

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Register, bevattende de declaraties ten laste van de Zvw met betrekking op wijkverpleging en
zorg zintuiglijk gehandicapten
Bron-Register, bevattend detailgegevens overgang administratieve eenheden.
Bron-register, bevattend mesttransporten
CO2-reductieplan; Vamil/Mia; Energie-investeringsaftrek; Milieugerichte technologie, MEP
(milieukwaliteit van elektriciteitsproductie.
Bron-Register van ontvangen dividenden door niet in Nederland woonachtigen
Bron-Register, bevattend alle genoten dividend in Nederland.
Bron-Register met gegevens uit de douaneaangifte ten invoer en ten uitvoer. Het gaat daarbij om
aangiften die in Nederland worden gedaan voor goederen die worden ingevoerd in de EU of
uitgevoerd uit de EU.
Bron-Register, bevattend gegevens over echtscheidingprocedures

Douane wetboek van de Unie (DWU)

Bron-Register, bevattend gegevens over uitgeklaarde goederen via zeehavens (ECS Douane).
Bron-Register, bevattend verminderingen en navorderingen op aanslagen van particulieren en
natuurlijk persoon ondernemers.
Alle eenheden die tot de sector Overheid (S.13) op een bepaalde JPS
Basis bestand OA31 Aard van Eigendom
Bron-Register, bevat gegevens over hernieuwbare elektriciteits- en warmteproductie
Bron-register, bevattend milieujaarverslagen/e-PRTRverslagen van bedrijven. Met het
elektronisch Milieujaarverslag geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale
verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. Zie www.e-mjv.nl.
Bron-Register, bevattend data over subsidies en belastingaftrek over hernieuwbare energie en
energiebesparing (SDE, EIA en ISDE)
Bron-Register, bevattend de op fouten gecontroleerde en wanneer nodig verbeterde gegevens
over de aanvoer en waarde van vis in Nederlandse havens

Allerlei. Is RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie verantwoordelijk voor.
Natuur
Zie en
www.emissieregistratie.nl
Milieu

Uitvoeringsregeling zeevisserij

Jaarlijks

Industrie en Energie

subsidies

uitvoering van regeling

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Landbouw

Visserijbedrijven

Hoeveelden en waarde aangelande vis

Geen

In gebruik

Maandelijks

Bedrijven

Bedrijfsstructuren en kenmerken

Een Europees bedijvenregister waarin Europees acterende multinationals geregistreerd staan.
Bron-Register, bevattend examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), zoals
de examenuitslag, het opleidingsnummer, de code van de onderwijsinstelling en de
onderwijssoort van het examen.
Bron-Register, bevattend gegevens over goederentreinen met het gewicht en traject op
Nederlands grondgebied.
Bron-Register, bevattend informatie over fietspaden. Nieuwe aspecten voor
nabijheidsstatistiek.
Bron-Register, bevattend loon- en uitkeringsgegevens van alle werknemers en
uitkeringsgerechtigden.
Bron-register bevattend fosfaattoestand van percelen gras-/bouwland

uitvoer verordening goederenvervoer per spoor

Bron-Register met gegevens uit de aanvullende douaneaangifte ten invoer. Het gaat daarbij om
aangiften die in Nederland worden gedaan voor goederen die worden ingevoerd in de EU door
bedrijven die een vereenvoudigde procedure mogen toepassen omdat ze hier
Deel van clientenbestanden van Firevaned-leden, bevattende de gegevens van hulpmiddelen
gebruikers.

Douane wetboek van de Unie (DWU)

Internationale handel

BTW-nummer

Aangiften

Geen

In gebruik

Dagelijks

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet op de Rechtsbijstand

Gezondheid en Welzijn
Veiligheid en Recht

Verstrekte hulpmiddelen
Personen aan wie een toevoeging is afgegeven

Registraties uit klantsysteem
Afgegeven toevoegingen

Gegevens betreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)

Eenmalig onderzoek - afgerond.
In gebruik

Eenmalig
Jaarlijks

Onderwijs

Promovendi

Promoties

Geen

In gebruik

Studiejaar

Bron-Register, bevattend gegevens over gesubsidieerde rechtsbijstand
Bron-Register, bevattend inschrijvingen van promovendi en gepromoveerden in het betreffende
studiejaar en de daaraan voorafgaande jaren
Bron-Register, bevattend gegevens over geregistreerde criminaliteit, geregistreerde verdachten
en aangevers/slachtoffers (2005-2009)

Bedrijven

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Examenresultaten

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Schooljaar

Verkeer en Vervoer

goederentreinen over Nederlands grondgebierd

treingegevens

Geen

In gebruik

Verkeer en vervoer

fietspaden en wegen voor fietsers

locatie fietspaden en wegen voor fietsers

Geen

Onderzocht, in ontwikkeling

Diverse momenten (staat niet vast)

Arbeid en Sociale zekerheid. Bedrijven en inkomen en bestedingen
Landbouw

Persoon
Bedrijven

Financieel, jaaropgaven per werknemer bij inhoudingsplichtige
Fosfaattoestand bodem

Burgerservicenummer (BSN)
Geen

In gebruik
In gebruik

2 keer per jaar
Jaarlijks

Onderwijs

Personen
Personen met recht op Wlz-zorg, Personen met gebruik Wlz-zorg en personen die wachten op Wlz-zorg
Berichten

Gegevens betreffende de gezondheid

In onderzoek

Op aanvraag

Classificaties
Nederland Regionaal
Industrie en Energie

Gemeenten
regio
bedrijven

Geen
Geen
Geen

In gebruik
In gebruik
In gebruik

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Veiligheid en Recht

Personen

Bedrijven

Wet op omzetbelasting 1968, BTW-richtlijn 2006, Verordening (EG) nr. 1798/2003

Bron-Register, bevattend gegevens over ingeklaarde goederen via zeehavens (ICS douane).
Informatie over inburgeringsplichtigen: datum start inburgering, examen behaald, verlenging,
vrijstelling, ontheffing, overschrijding, boetes
Bron-Register, bevattend gegevens over asielaanvragen.
Bron-Register, bevattend gegevens van het spoorwegnet gericht op toepassing voor de
treindienst. (GIS bestand van spoorwegen (aantal sporen) en electrificatie)
Bron-Register, bevattend aangiftegevens van particulieren en buitenlanders met Nederlands
inkomen. En van Nederlandse ondernemers natuurlijke personen.
Bron-Register, bevattend (voorlopige) aanslaggegevens van particulieren en buitenlanders met
Nederlands inkomen en van ondernemers natuurlijke personen.
Bron-Register, bevattend heffingsgrondslaggegevens van particulieren en buitenlanders met
Nederlands inkomen en van ondernermers natuurlijke personen.
Bron-Register, bevattend gegevens over voorzieningen voor inkomensverlies bij financiële
instellingen.
Bron-Register, ter identificatie passerende schepen bij telpunten (IVS).
Bronregister, bevattend jaarrekeningen, personeelsinzet, productie en capaciteit van AWBZ/Wlz, Zvw- en Jeugdzorgaanbieders
PDF versie van jaarverslagen van bedrijven

2006/112/EG,

Wet Modern migratiebeleid

inburgering
Rechtsbescherming en veiligheid

Ministerie van Financiën

Belastingdienst
Belastingdienst

Inkomensheffing Heffingsgrondslag inkomstenbelasting ( voorheen EDW Heffingsgrondslag inkomstenbelasting)
Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Inkomensverzekering
IVS (Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart)

Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Belastingdienst
Rijkswaterstaat

Jaardocumenten zorginstellingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van VWS (CIBG, Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg)

Jaarrapportages bedrijven

Het bedrijf zelf

Het bedrijf zelf

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Justitieel documentatiesysteem (JDS)

Ministerie van Veiligheid en Justitie
De Minister van Justitie en Veiligheid

Kenmerken deelnemers eindtoets

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gecertificeerde Instellingen (GI's)
JustID Justitiele informatiedienst
CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling)/
Rijksoverheid

Bron-Register, bevattend informatie over jongeren die gedurende de periode een of meerdere
vormen van jeugdbescherming dan wel jeugdreclassering ontvangen hebben
Bron-Register, bevattend gegevens over onherroepelijk afgedane strafzaken
Bron-Register, bevattend kenmerken van deelnemers aan de eindtoets Basisonderwijs CITO
(Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling).

Stichting KijkOnderzoek (SKO)

Kijkcijfers bevatten gegevens over het kijk- en luistergedrag van een personensteekproef,
waarvan ook achtergrondkenmerken via een vragenlijst bekend zijn.

Stichting KijkOnderzoek (SKO)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën

RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer)
Belastingdienst
Belastingdienst

Bron-Register, bevattend gegevens over kilometerstanden bij APK.
Bron-Register, bevattend data over ontvangen kinderopvangtoeslagen.
Bron-Register, bevattend data over ontvangen bedragen uit het kindgebonden budget.

Klantgegevens energienetwerkbedrijven

Netbeheerders

8 landelijke en regionale netbeheerders

Klantgegevens energienetwerkbedrijven
Klantinformatie omzetbelasting

Beheerders van energienetwerken
Ministerie van Financiën

Belangrijkste energienetwerkbedrijven
Belastingdienst

Klantinformatiesysteem Douane (KIS)/EORI

Ministerie van Financiën

Belastingdienst.

Kunstijsbanen

Bron-Register, bevattend gegevens over energieverbruik bedrijven en huishoudens op jaarbasis
Bron-Register, bevattend gegevens over energieverbruik bedrijven en huishoudens op
maandbasis
Bron-Register, bevattend gegevens over actueel aangiftetijdvak en tijdvakwissels.
Bron-Register met gegevens over bedrijven die zaken doen met de Douane. Deze bedrijven
worden marktdeelnemers (Engels: economic operator) genoemd en worden geïdentificeerd door
het EORI-nummer. Voor Nederlandse marktdeelnemers is het EORI-nummer gelijk aan 'NL'
gevolgd door het RSIN of het BSN.
Van alle kunstijsbanen zijn de adresgegevens en de locatiegegevens (onder meer x- ycoördinaten) opgenomen.
Bron-Register, bevattend gegevens over huisartsclienten van een selectie van
huisartspraktijken, diagnoses van zorgepisodes en het aantal en soort huisartscontacten
Bron-Register van verstrekte leningen aan niet in Nederland woonachtigen
Leengegevens van Europese bankinstellingen m.b.t. hypotheken, lease, bedrijfskredieten en
creditcard.
Bron-Register, bevattend gegevens over leningen van personen bij banken.
Bron-Register, bevattend gegevens over levensverzekeringen.
Bevat leveringstarieven van elektriciteit en aardgas voor consumenten

KNSB

Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB)

Landelijk InformatieNetwerk Huisartstenzorg (LINH)
Leengegevens niet ingezetenen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Financiën

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Belastingdienst

Leengevens van Europese bankinstellingen
Leenproducten
Levensverzekeringen
Leveringstarieven elektriciteit en aardgas

Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën
ACM

European Datawarehouse
Belastingdienst
Belastingdienst
ACM

Lijfrenten

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Loonbelasting (CBSDCW)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Luchtfoto’s van Nederland

Het waterschapshuis (I.s.m o.a. Kadaster, ministeries van IenW, BZK, Rijkswaterstaat en Geonovum)

Beeldmateriaal.nl

Luchthavenregisters grote luchthavens
Luchthavenregisters kleine luchthavens
Luchtvaartuigregister (Aircraft Registry)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincies
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Grote luchthavens
Kleine luchthavens
Civil Aviation Authority Netherlands

Meldkamergegevens Brandweer

De Minister van Justitie en Veiligheid

Brandweer Nederland

MOA
MULDER
Museana
Nalatenschappen
Nationaal Wegenbestand (NWB)
NDW (Nationaal Databestand Wegverkeergegevens)
Neerslag/zonnestralingsdata

Ministerie van Financiën
De Minister van Justitie en Veiligheid
Museumvereniging
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Belastingdienst
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Museana
Belastingdienst
Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS)
Stichting Nationaal Databestand Wegverkeergegevens
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

De lage resolutie luchtopnamen (voorjaar/zomer) vormen een landsdekkende luchtfoto met een
grondpixelresolutie van 25 cm. Dit zijn de luchtfoto’s die binnen het CBS beschikbaar zijn en
ook als open data worden gepubliceerd."
Bron-Register, bevattend gegevens over vliegbewegingen, passagiers- en goederenvervoer van
nationaal belang
Bron-Register, bevattend gegevens over vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens
Bron-Register, bevattend gegevens over luchtvaartuigpark.
Bron-Register, bevat gegevens van de meldkamers. In samenwerking met Brandweer
Nederland/IFV en het Ministerie van V&J.
De gegevenslevering bestaat uit de totale populatie van de actuele Zware bedrijfsauto’
registraties, inclusief de eventueel van toepassing zijnde vrijstellingsgegevens.
Bron-Register, bevattend gegevens over Mulderzaken (verkeersboetes).
Bron-Register, bevattend gegevens over musea.
Bron-Register, bevattend erfvermogens in Nederland.
GIS bestand van wegen, spoorwegen en waterwegen. Download van internet.
Bron-Register, bevattend gegevens over een passage bij een verkeerslus.
Informatie op uurbasis over zonnestraling/neerslag per meetstation

NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency)
Nieuw Appel Systeem (NIAS)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Openbaar Ministerie

Bron-Register, bevattend gegevens op het gebied van buitenlandse vestigingen in Nederland.
Bron-Register, bevattend gegevens over strafzaken in hoger beroep en cassatie

Maandelijks

Gezondheid en Welzijn

Wet Langdurige zorg (Wlz)

Handelsregisterwet

Examenkandidaten

Veiligheid en Recht

Gekoppelde informatie op basis van i-Wlz berichtenverkeer
Overzicht van de gemeentenamen (Nederlandse gemeenten) met vermelding van de
gemeentecode, de provincienaam en de provinciecode.
Bevat digitale geometrie van grenzen van gemeenten afgeleid van de BRKadaster
Bron-Register, bevattend data over groen gas
Bron-Register, bevattend gegevens over kinderen die een HALT-afdoening opgelegd hebben
gekregen
Bron-Register, bevattend data van alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties
gevestigd in Nederland.
Bron-Register, bevattend gegevens over goederenvervoer via de havens (referentiemateriaal
Havenbedrijven).
Bron-Register, bevattend persoonsgegevens van verdachten met proces verbaal van misdrijf
(1996-2014)
Bron-Register, bevattend gegevens over klanten van het Juridisch Loket
De gegevenslevering bestaat uit de totale populatie van de actuele personenauto, lichte
bedrijfsauto, motorrijwiel en autobus registraties, inclusief de eventueel van toepassing zijnde
vrijstellingsgegevens.
Bron-Register, bevattend data over ontvangen huurtoeslagen.
Bron-Register, bevattend identificatie en registratiegegevens van rundvee.
Bron-Register, bevattend identificatie en registratiegegevens van schapen en geiten.
Bron-Register met gegevens uit opgaven intracommunautaire prestaties. Het gaat daarbij zowel
om Nederlandse opgaven als om opgaven die in andere lidstaten van de EU zijn ingediend. Het
betreft uitsluitend opgaven waarbij een ondernemer geïdentificeerd door een Nederlands btwnummer betrokken is als leverancier (Nederlandse opgaven) of afnemer (buitenlandse
opgaven).

Inkomensheffing Aanslaggegevens inkomstenbelasting(Voorheen EDW Aanslaggegevens inkomstenbelasting)
Ministerie van Financiën

Kijk-en-luister gegevens
Kilometertellergegevens RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer)
Kinderopvangtoeslag (WKO)
Kindgebonden budget (KGB)

Eenmalig

Wet basisregistratie personen

"Tot 2015: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Gezondheid
Wet maatschappelijke
en Welzijn
ondersteuning 2015 (Wmo-15)

Vektis

Geïntegreerde Interactieve Database voor Strategische Bedrijfsinformatie (GIDS)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van
Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar
die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'.
De Basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende
schaalniveaus.
Bron-Register, bevattend gegevens over de waarde van het onroerend goed op basis van de Wet
Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Bron-Register, bevattend gegevens over geregistreerde criminaliteit, geregistreerde verdachten
en aangevers/slachtoffers (2010-heden)
Het CBS ontvangt m.i.v. het kalenderkwartaal 1 april 2017 een kopie van de bestanden die op
kwartaalbasis door de autoleasemaatschappijen en de autoverhuurbedrijven aan de
Belastingdienst zijn opgeleverd.
Vier keer per jaar wordt een selectie gemaakt van het bedrijfswagenpark.
Bron-Register, bevattend alle toegewezen sofi-nummers en RSIN nummers van eenheden die een
economische activiteit bedrijven
Bron-Register, bevattend alle toegewezen sofi-nummers, A-nummers Economische activiteit
zelfstandigen.
Alle belastinginkomsten van het Rijk door de Belastingdienst ontvangen
Bron-Register, bevattend gegevens over bestuursrechtzaken.
Bron-Register, bevattend gegevens binnengekomen en vertrokken zeeschepen
(Scheepbewegingen DirkZwager).
Adresgegevens en xy-coördinaten van alle vestigingen van bibliotheken.
Bron-Register, bevattend de wet BIG, hierin worden medische handelingen aangewezen die niet
door iedereen uitgevoerd mogen worden. Deze medische handelingen zijn voorbehouden aan
hen die een specifiek medisch beroep hebben.
Meldingen van werkzoekenden. O.a. gebruikt voor bijstandsstatistieken (BAMS)
Bron-Register, bevattend informatie over bijstandsdebiteuren en bijstandsfraude.De
aanleverende partijen zijn breder dan alleen de gemeenten. Denk bijvoorbeeld ook aan partijen
als gemeenschappelijke regelingen (w.o. ISD's en "zelfstandigenloketten").
Bron-Register, bevattend informatie over bijstandsdebiteuren en bijstandsfraude.
Bron-Register, bevattend informatie over bijstandsuitkeringen. De aanleverende partijen zijn
breder dan alleen de gemeenten. Denk bijvoorbeeld ook aan partijen als gemeenschappelijke
regelingen (w.o. ISD's en "zelfstandigenloketten").
Bron-Register, bevattend informatie over uitkeringen in het kader van de 'aanvullende
inkomensvoorziening ouderen’ (AIO).
Bron-Register, bevattend gegevens over bijzondere bijstand. Deels losse waarneming, deel via
BUS.
Bron-Register, bevattend de op de markt gebrachte biobrandstoffen in 3 vormen
Bron-Register, omvat structuurgegevens van biologische landbouwbedrijven
Een afslag uit de boekhouding van ministeries.
Adresgegevens en xy-coördinaten van alle brandweerkazernes.

Strafrechtelijke gegevens;#Burgerservicenummer (BSN);#Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk
vervallen
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding
Gestopt
van dat gedrag

Codes en namen van gemeenten
gemeentelijk territorium
hoeveelheid groen gas

Burgerservicenummer (BSN);#Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband metIneen
gebruik
opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag

Jaarlijks

Bedrijven

KVK-gegevens: inschrijvingen, NAW, (afvoeringen) deelnames

EU Richtlijn statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

Verkeer en Vervoer

scheepsbezoeken

overslaggegevens

Wet op de Rechtsbijstand

Veiligheid en Recht
Veiligheid en Recht

Personen
Alle personen aan wie het Juridisch Loket informatie en/of advies heeft verstrekt, danwel die door hetContactgegevens
Juridisch Loket zijn
metverwezen
Juridischvoor
Loketverdergaande (rechts)hulp.

Strafrechtelijke gegevens;#Burgerservicenummer (BSN);#Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk
Vervallen
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding
Gestopt
van dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)
In gebruik
Jaarlijks

Kenteken
Personen
alle in Nederland gehouden runderen
alle in Nederland gehouden schapen en geiten

Kenteken
Financieel, afgegeven Huurtoeslagbeschikkingen
gegevens van runderen (geslacht, leeftijd, houder etc.)
gegevens van schapen en geitren (geslacht, leeftijd, houder etc.)

Burgerservicenummer (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)
Geen
Geen

Internationale handel

Ondernemers in de zin van de omzetbelasting

Aard, partner (alleen bij Nederlandse ICP), land en waarde van de intracommunautaire prestaties

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik...

van de 22e t/m de 5e

Verkeer en Vervoer

Goederen

Goederen

Geen

In gebruik

Maandelijks

inburgeringsplichtigen
Personen

inburgeringstraject
Geaggregeerde gegevens over aanvragen

Gegevens betreffende ras of etniciteit;#Burgerservicenummer (BSN)
Geen

in gebruik
In gebruik

jaarlijks
Stand

In gebruik

Jaarlijks

Verkeer en Vervoer
Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen en Aanpassingswet huursubsidie en Wet op de Huurtoeslag
Inkomen en bestedingen
Verordening (EG) Nr. 1760/2000
Landbouw
Verordening (EG) Nr. 21/2004
Landbouw

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Dagelijks

Geen

In gebruik

Maandelijks

In gebruik
In gebruik
In gebruik
in gebruik

Per kwartaal
3 keer per jaar
op aanvraag
op aanvraag

Verkeer en Vervoer

spoorwegen

locatie spoorwegen

Geen

Wet op de Inkomstenbelasting 2001

Bedrijven en inkomen en bestedingen

Personen

Financieel, aangiften inkomstenbelasting

Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging;#Gegevens betreffende politieke gezindheid;#Gegevens
In gebruikbetreffende de gezondheid;#Burgerservicenummer (BSN)
Wekelijks

Wet op de Inkomstenbelasting 2001

Bedrijven en inkomen en bestedingen

Personen

Financieel, aanslagen inkomstenbelasting

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Wet op de Inkomstenbelasting 2001

Inkomen en bestedingen

Personen

Financieel, vastegestelde aangiftegevens ten behoeve van aanslagen inkomstenbelasting

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Wekelijks

uitvoer verordening goederenvervoer over de Nederlandse binnenwateren

Inkomen en bestedingen
Verkeer en Vervoer

Personen
schip

Financieel, inkomensverzekeringen
ladingstromen

Burgerservicenummer (BSN)
Geen

In onderzoek/ontwikkeling
In gebruik

2 keer per jaar
Dagelijks

o.a. Regeling Verslaggeving WTZi

Gezondheid en welzijn

bedrijven, zorginstellingen

financieel jaarverslagen

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Open data

Economie

Bedrijven

Jaarrapportages

Geen

In onderzoek

Jaarlijks

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Veiligheid en Recht
Veiligheid en Recht

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten van personen
strafzaak

BSN, geboortedatum, geslacht, adres, type traject, trajectdatums, type beëindiging
strafzaak

Strafrechtelijke gegevens;#Burgerservicenummer (BSN)
Strafrechtelijke gegevens

In gebruik
In onderzoek/ontwikkeling

Per kwartaal (JR) en halfjaarlijks (JB)
Jaarlijks

Onderwijs

Leerlingen

Toetsgegevens

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Schooljaar

Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen en Wet Kinderopvang
Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen en Wet op het Kindgebonden budget

Nog in onderzoek
Verkeer en Vervoer
Inkomen en bestedingen
Inkomen en bestedingen

Personen (steekproefeenheid is huishouden: van ieder huishouden zijn de personen als losse eenheden
Steekproef
in de data(panel)
opgenomen)
Kentekens van motorvoertuigen
Kilometerstanden
Personen
Financieel, beschikkingen Kinderopvangtoeslag
Personen
Financieel. Beschikkingen KindgebondenBudget

Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging;#Gegevens betreffende ras of etniciteit
Geen
Burgerservicenummer (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)

In onderzoek
In gebruik
In gebruik
In gebruik

Eenmalig een levering van een week data per exploratie
Op aanvraag
3 keer per jaar
3 keer per jaar

Gas- en elektriciteitswet

Industrie en Energie

Aansluitingen op het openbaar energienet (EAN codes)

Energieleveringen (aardgas en elektriciteit)

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Industrie en Energie
Bedrijven

bedrijven
Bedrijven

energieverbruiksgegevens

Geen
Geen

In gebruik
In onderzoek/ontwikkeling

Maandelijks
Maandelijks

Internationale handel

Bedrijven

Naam, adres, douanevergunning

Burgerservicenummer (BSN)

In gebruik

Douane wetboek van de Unie (DWU)

CBS-Wet, Staatscourant 38534

Bron-Register, bevattend gegevens over lijfrenten van personen bij financiële instellingen.
Bron-Register, bevattend detailgegevens collectieve waarden aangiftegegevens loonbelasting en
premieheffing.
"Beeldmateriaal levert elk jaar hoge- en lage resolutie luchtopnamen van Nederland.
De hoge resolutie luchtopnamen (bladloos seizoen) worden gebruikt voor het vervaardigen van
stereofoto's en orthofotomozaïek. Ze vormen een landsdekkende luchtfoto met een
grondpixelresolutie van 10 cm. Deze zijn niet regulier beschikbaar binnen het CBS en ook niet
als open data beschikbaar.

Wekelijks

Maandelijks

Vrije tijd en Cultuur

kunstijsbanen

adresgegevens

Geen

In gebruik

Jaarlijks

Gezondheid en Welzijn
Inkomen en bestedingen

personen
Personen

diagnoses van zorgepisodes, het aantal en soort huisartscontacten
Leengegevens

Gegevens betreffende de gezondheid
Geen

Vervallen
In onderzoek/ontwikkeling

Jaarlijks
2 keer per jaar

Financiële en zakelijke diensten
Inkomen en bestedingen
Inkomen en bestedingen
Prijzen

Leengevens van Europese bankinstellingen
Leengegevens
Personen
Financiële gegevens over leenproducten
Personen
Financiële gegevens over levensverzekeringen
Consumententarieven van elektriciteit en aardgas per energieleverancier, naar contractsoort, soort elektriciteit.
Prijsdata

Geen
Burgerservicenummer (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)
Geen

Vervallen
In gebruik
In onderzoek/ontwikkeling
In gebruik

Nog niet bekend
2 keer per jaar
2 keer per jaar
Maandelijks

Inkomen en bestedingen

Personen

Financiële gegevens over lijfrenteproducten

Burgerservicenummer (BSN)

In onderzoek/ontwikkeling

2 keer per jaar

Bedrijven

Bedrijven

Financiële gegevens. Loonbelasting

Geen

In gebruik

Wekelijks

Open data

Energie, Natuur en milieu, Nederland regionaal

Nvt (luchtopnamen van Nederland)

RGB en infarood foto’s in ECW-format

Geen

In gebruik

Jaarlijks vanaf 2012 tot en met verslagjaar 2018. Eerdere jaren zijn incidenteel aanwezig (twee- tot vierjaarlijks).

Eurostat verordening

Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer

vliegtuigen
vliegtuigen, alle vliegtuigen die aankomen of vertrekken van de kleine luchthavens
vliegtuigen

aantallen bewegingen, aantallen passagiers, hoeveelheid vracht
aantallen bewegingen
vliegtuigen

Geen
Geen
Geen

In gebruik
In gebruik
In gebruik

Maandelijks
Maandelijks
Jaarlijks

Veiligheid en Recht

Adresgegevens waarvoor een hulpverleningsverzoek voor de brandweer bij de 112 meldkamer binnengekomen
Adresgegegevens
is.

Geen

In gebruik

Per kwartaal

Verkeer en Vervoer
Veiligheid en Recht
Vrije tijd en Cultuur
Inkomen en bestedingen
Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer
Energie

Kenteken
Kenteken
Burgerservicenummer (BSN)
Alle mulderfeiten die zijn uitgestroomd in een bepaald jaar inclusief de bijbehorende gegevens over deType
zaakovertreding,
en persoon gegevens over de status van de betaling van de boete, persoonsgegevens (van de persoon
Strafrechtelijke
die is staandegehouden
gegevens;#Burgerservicenummer
of van de eigenaar (BSN)
van het voertuig)
Museum
Structuurkenmerken van musea
Geen
Personen
Belastbare nalatenschapppen
Burgerservicenummer (BSN)
Wegen, spoor- en vaarwegen
Geometrie (lijnen)
Geen
Voertuigtelling
Voertuigtelling
Geen
Zonnestraling/neerslag per KNMI-meetstation
Neerslagdata en meer
Geen

In gebruik
In onderzoek/ontwikkeling
In gebruik
In gebruik
In gebruik
In gebruik
In onderzoek

Per kwartaal
Nog niet bekend
Jaarlijks
2 keer per jaar
Maandelijks
Jaarlijks
15 minuten

Bedrijven
Veiligheid en recht

Kvk nummer
strafzaak

In gebruik
In onderzoek/Ontwikkeling

Jaarlijks
Jaarlijks

Open data

de juridische entiteit met het uiteindelijk zeggenschap
strafzaak

Geen
Strafrechtelijke gegevens

