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Leveringstarieven elektriciteit en 
aardgas

ACM Autoriteit Consument & Markt 
(ACM)

Bevat leveringstarieven van elektriciteit en aardgas voor consumenten Prijsdata Consumententarieven van elektriciteit en 
aardgas per energieleverancier, naar 
contractsoort, soort elektriciteit.

In gebruik wekelijks geen

Netverliezen ACM Autoriteit Consument & Markt 
(ACM)

Netverliezen elektriciteit netverlies netbedrijf In gebruik jaarlijks geen

ADV Autobus Documentatie Vereniging ADV (Autobus Documentatie 
Vereniging)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens ter identificatie lijnbus/touringcar . Type autobus; lijndienst of 
touringcar

Autobussen Gestopt / vervallen jaarlijks geen

AW-tabel woningcorporaties Autoriteit Woningcorporaties ? (Nog niet bekende wishlist bron) Tabel met alle woningen in eigendom van toegelaten woningcorporaties woningen adressen In gebruik jaarlijks geen

Luchtfoto’s van Nederland Beeldmateriaal.nl Het Waterschapshuis (I.S.M O.A. 
Kadaster, Ministeries van Ienw, Bzk, 
Rijkswaterstaat en Geonovum)

"Beeldmateriaal levert elk jaar hoge- en lage resolu e 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. 
 
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."

RGB en infarood foto’s in ECW-
format

Nvt (luchtopnamen van Nederland) In gebruik jaarlijks geen

One Stop Shop (OSS) Belastingdienst Ministerie van Financiën Omzet van leveringen van goederen en diensten aan particulieren in de EU Registerdata Alle belastingplichtige bedrijven die zich 
voor de OSS hebben aangemeld.

In gebruik wekelijks geen

Beheer Van Relaties Bedrijven (BVR) Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend alle toegewezen sofi-nummers en RSIN nummers van eenheden die een 
economische activiteit bedrijven

Fiscale gegevens omtrent 
bedrijf samenstelling

Bedrijven In gebruik maandelijks burgerservicenummer

VLS (Verzamelde Loonstaten Caribisch 
Nederland)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Gegevens over lonen en banen van werknemers op Caribisch Nederland werknemersbanen baan In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Belastinginkomsten Rijk Belastingdienst Ministerie van Financiën Alle belastinginkomsten van het Rijk door de Belastingdienst ontvangen Belastingontvangsten Inkomsten per belastingsoort In gebruik maandelijks geen
Uitstel van belastingbetaling Belastingdienst Ministerie van Financiën Bedrijven met uitstel van belastingbetaling Belastingensoorten, 

datumuitstel, bedragen
Bedrijven In gebruik wekelijks geen

Lijfrenten Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over lijfrenten van personen bij financiële instellingen. Financiële gegevens over 
lijfrenteproducten

Personen Gestopt / vervallen 2 keer per jaar burgerservicenummer

Inkomensverzekering Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over voorzieningen voor inkomensverlies bij financiële 
instellingen.

Financieel, 
inkomensverzekeringen

Personen Gestopt / vervallen 2 keer per jaar burgerservicenummer

Omzetbelasting aanslag en 
verminderingen

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over aanslagen en verminderingen omzetbelasting. Financieel. Resultaat van 
correcties op aangiften of 
aanslagen en verminderingen

Bedrijven In gebruik maandelijks geen

Schulden van huishoudens Belastingdienst Ministerie van Financiën Informatie over schulden die huishoudens hebben bij de Belastingdienst. Registerdata Persoon In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer
Inkomensafhankelijke Huurverhoging Belastingdienst Ministerie van Financiën Inkomensindicatie voor huurpanden in Nederland Combinatie van registerdata 

van de WOZ,BRI en BVR
Persoon In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer

Schenkingen Belastingdienst Ministerie van Financiën Belastbare schenkingen in  Nederland Registergegevens over 
schenkingen

Persoon In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Detailgegevens administratieve eenheid 
(CBSDAE)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend detailgegevens administratieve eenheden. Kenmerken van de 
inhoudingsplichtige voor de 
loonbelasting

Bedrijven In gebruik maandelijks geen

Fiscale Afspraken Administratie Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevat data over uitstelregeling voor belastingplichtigen. Informatie over afspraken ten 
aanzien van tijdstip aangifte 
inkomstenbelasting (uitstel)

Persoon Gestopt / vervallen jaarlijks burgerservicenummer

Basisregistratie Inkomen (BRI) Belastingdienst Ministerie van Financiën 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

Inkomen personen In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Beheer Van Relaties Personen (BVR) Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend alle toegewezen sofi-nummers, A-nummers Economische activiteit 
zelfstandigen.

Adresgegevens enn 
aanwezigheid van 
economische activiteit

natuutlijke personen In gebruik Jaarlijks burgerservicenummer

CBSbiljet Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend toegekende aangiftebiljetcoderingen per burgerservicenummer of 
finummer.

Gegevens over type aangever 
in de Inkomstenbelasting

Natuurlijke personen In gebruik Overige periodicteit burgerservicenummer

Collectieve loonaangiftegegevens Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over collectieve loonaangiftegegevens Aangiftegegevens 
loonbelasting op het niveau 
van de onderneming

bedrijven In gebruik Wekelijks Geen

Detailgegevens overgang 
administratieve eenheid (CBSDOA)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend detailgegevens overgang administratieve eenheden. Informatie over de overdracht 
van (een deel van 
het)personeel van de ene 
werkgever naar de andere 
werkgever 

Bedrijven Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Wekelijks Geen

Dividend niet ingezetenen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register van ontvangen dividenden door niet in Nederland woonachtigen Financieel. Ontvangen 
dividenden door niet in 
Nederland woonachtigen.

Personen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

2 keer per jaar Geen

Dividendbase Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend alle genoten dividend in Nederland. Opbrengst en saldi van 
vermogen

Personen In gebruik Overige periodiciteit burgerservicenummer
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EDW Vermindering en navorderingen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend verminderingen en navorderingen op aanslagen van particulieren en 
natuurlijk persoon ondernemers.

Correcties op aanslagen 
inkomstenbelasting

Personen In gebruik Wekelijks burgerservicenummer

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

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend loon- en uitkeringsgegevens van alle werknemers en 
uitkeringsgerechtigden.

Financieel, jaaropgaven per 
werknemer bij 
inhoudingsplichtige

Persoon In gebruik 2 keer per jaar burgerservicenummer

Huurtoeslag Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over ontvangen huurtoeslagen. Financieel, afgegeven 
Huurtoeslagbeschikkingen

Personen In gebruik 3 keer per jaar burgerservicenummer

Inkomensheffing Aangifte 
inkomstenbelasting ( voorheen EDW 
Aangifte inkomstenbelasting )

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend aangiftegevens van particulieren en buitenlanders met Nederlands 
inkomen. En van Nederlandse ondernemers natuurlijke personen.

Financieel, aangiften 
inkomstenbelasting

Personen In gebruik Wekelijks Gegevens betreffende godsdienst 
en levensovertuiging;#Gegevens 
betreffende politieke 
gezindheid;#Gegevens 
betreffende de 
gezondheid;burgerservicenumme
r

Inkomensheffing Aanslaggegevens 
inkomstenbelasting(Voorheen EDW 
Aanslaggegevens inkomstenbelasting)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend (voorlopige) aanslaggegevens van particulieren en buitenlanders met 
Nederlands inkomen en van ondernemers natuurlijke personen.

Financieel, aanslagen 
inkomstenbelasting

Personen In gebruik Wekelijks burgerservicenummer

Inkomensheffing Heffingsgrondslag 
inkomstenbelasting ( voorheen EDW 
Heffingsgrondslag inkomstenbelasting)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend heffingsgrondslaggegevens van particulieren en buitenlanders met 
Nederlands inkomen en van ondernermers natuurlijke personen.

Financieel, vastegestelde 
aangiftegevens ten behoeve 
van aanslagen 
inkomstenbelasting

Personen In gebruik Wekelijks burgerservicenummer

Kinderopvangtoeslag (WKO) Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over ontvangen kinderopvangtoeslagen. Financieel, beschikkingen 
Kinderopvangtoeslag

Personen In gebruik 3 keer per jaar burgerservicenummer

Kindertoeslag (KIT) Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over ontvangen kindertoeslagen. Financieel. Beschikkingen 
Kindertoeslag

Personen Gestopt / vervallen 3 keer per jaar burgerservicenummer

Kindgebonden budget (KGB) Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over ontvangen bedragen uit het kindgebonden budget. Financieel. Beschikkingen 
KindgebondenBudget

Personen In gebruik 3 keer per jaar burgerservicenummer

Klantinformatie omzetbelasting Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over actueel aangiftetijdvak en tijdvakwissels. Administratieve gegevens over 
aangevers omzetbelasting. 
Aangiftetijdvakken.

Bedrijven Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Maandelijks Voor natuurlijk persoon 
ondernemers 
burgerservicenummer

Leengegevens niet ingezetenen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register van verstrekte leningen aan niet in Nederland woonachtigen Leengegevens Personen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

2 keer per jaar Geen

Leenproducten Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over leningen van personen bij banken. Financiële gegevens over 
leenproducten 

Personen In gebruik 2 keer per jaar burgerservicenummer

Levensverzekeringen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over levensverzekeringen. Financiële gegevens over 
levensverzekeringen

Personen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

2 keer per jaar burgerservicenummer

Nalatenschappen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend erfvermogens in Nederland. Belastbare nalatenschapppen Personen In gebruik 2 keer per jaar burgerservicenummer

Omzetbelasting aangiften Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over aangiftegegevens omzetbelasting. Financiële gegevens over 
omzet

Bedrijven In gebruik van de 22e t/m de 5e Geen

Overledenen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data van overleden personen (selectie uit het BVR). Lijst met BSN's van in een 
kalenderjaar overleden 
personen

Personen In gebruik Jaarlijks burgerservicenummer

Rentebase Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend alle genoten rente in Nederland. Financieel, renteopbrengsten Personen In gebruik 2 keer per jaar burgerservicenummer

Restgegevens Vennootschapsbelasting Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend aanslag- en populatiegegevens van rechtspersonen. Financieel, aanslag en 
administratieve gegevens rond 
vennootschapsbelasting

Bedrijven Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Maandelijks Geen

Spaarrente niet ingezetenen Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over spaarrente van niet in Nederland woonachtigen. Financieel. Renteopbrengsten Personen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

2 keer per jaar Geen

Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten 
(TSZ)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register met ontvangen bedragen aan tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten Financieel. Beschikkingen 
vergoeding specifieke 
zorgkosten

Personen In gebruik 2 keer per jaar burgerservicenummer

Vennootschapsbelasting Aangifte 
vennootschapsbelasting (voorheen EDW 
Aangifte vennootschapsbelasting)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend aangiftegegevens vennootschapsbelasting van rechtspersonen. Financieel. Aangiften 
vennootschapsbelasting

Bedrijven In gebruik Wekelijks Geen

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend informatie over toegekende verklaringen arbeidsrelatie. Beschikking over fiscale status 
arbeidsverhouding

Personen Gestopt / vervallen Per kwartaal burgerservicenummer

WOZ-fiscaal (Waardering onroerende 
zaken)

Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend woz-waarden van huur- of koopwoningen in Nederland. Financieel. Beschikkingen 
waarde onroerend goed

Personen In gebruik Jaarlijks burgerservicenummer

Zorgtoeslag Belastingdienst Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend data over ontvangen zorgtoeslagen. Financieel. Beschikkingen 
toegekende Zorgtoeslag

Personen In gebruik 3 keer per jaar burgerservicenummer

ICP data (intracommunautaire 
prestaties)

Belastingdienst Ministerie van Financiën 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 btw-
nummer betrokken is als leverancier (Nederlandse opgaven) of afnemer (buitenlandse opgaven).

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

Ondernemers in de zin van de 
omzetbelasting

In gebruik van de 22e t/m de 5e burgerservicenummer
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Klantinformatiesysteem Douane 
(KIS)/EORI

Belastingdienst Ministerie van Financiën 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.

Naam, adres, 
douanevergunning

Bedrijven In gebruik Maandelijks burgerservicenummer

VENUE Belastingdienst Ministerie van Financiën Bronregister met gegevens uit het aangiftesysteem van de Douane waarin bedrijven 
vereenvoudigde invoer- of uitvoeraangifte kunnen doen voor e-commercebestellingen.

Vereenvoudigde invoer- en 
uitvoeraangiften

Bedrijven (importeurs, exporteurs, logistieke 
bedrijven, koeriers, douaneexpediteurs)

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Eenmalige proeflevering Geen

BCA-Leasebestand Belastingdienst Ministerie van Financiën 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.

Contractgegevens Bedrijven, voertuigen In gebruik Elk kwartaal Geen

HSB (Houderschapsbelasting ) Belastingdienst Ministerie van Financiën De gegevenslevering bestaat uit de totale populatie van de actuele personenauto, lichte 
bedrijfsauto, motorrijwiel en autobus registraties, inclusief de eventueel van toepassing zijnde 
vrijstellingsgegevens.

Kenteken Kenteken In gebruik Per kwartaal burgerservicenummer

MOA Belastingdienst Ministerie van Financiën De gegevenslevering bestaat uit de totale populatie van de actuele Zware bedrijfsauto’ 
registraties, inclusief de eventueel van toepassing zijnde vrijstellingsgegevens.

Kenteken Kenteken In gebruik Per kwartaal burgerservicenummer

ICS (Import Control System) Belastingdienst (Douane) Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over ingeklaarde goederen via zeehavens (ICS douane). Goederen Goederen In gebruik Maandelijks Geen

Sagitta Binnenbrengen voor luchtvaart Belastingdienst (Douane) Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over ingeklaarde goederen via luchthavens (ICS Douane). Goederen Goederen Gestopt / vervallen Maandelijks Geen

Boekhouding ministeries Bijna alle ministeries De Afzonderlijke Ministeries Een afslag uit de boekhouding van ministeries. Uitgaven en ontvangsten van 
de ministeries

Uitgaven en ontvangsten van de ministeries In gebruik jaarlijks geen

Transactiedata bouwmarkten Bouwmarktketens Bouwmarktketens Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
ar kelniveau. 

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

commercieel vastgoed huurdata Brainbay Databron bevat huurprijzen en enkele gerelateerde gegevens van nieuw afgesloten 
huurcontracten die aangeleverd zijn aan Brainbay. Populatie omvat kantoren, winkels en 
bedrijfsruimte (en geen woningen). 

Huurprijzen van gebouwen Verhuurde gebouwen (op adres) Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders geen

NIKI Brancheorganisaties van 
projectontwikkelaars

Niki Bron-Register, bevatttend verkoopprijzen van verkochte nieuwbouwwoningen. Verkoopprijzen Verkochte nieuwbouwwoningen Gestopt / vervallen jaarlijks geen

Brandweerkazernes Brandweer Nederland Brandweer Nederland Adresgegevens en xy-coördinaten van alle brandweerkazernes. adresgegevens brandweerkazernes In gebruik jaarlijks geen
Meldkamergegevens Brandweer Brandweer Nederland De Minister van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevat gegevens van de meldkamers. In samenwerking met Brandweer 

Nederland/IFV en het Ministerie van V&J.
Adresgegegevens Adresgegevens waarvoor een melding van 

een brand of een hulpverleningsverzoek 
voor de brandweer bij de 112 meldkamer 
binnengekomen is. 

Gestopt / vervallen jaarlijks geen

Transactiedata bungalowparken Bungalowparken Bungalowparken Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op boekingsniveau. Ook omschrijving op 
boekingsniveau. 

Transactiedata Verkochte boekingen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

maandelijks geen

HALT-jongeren 12-18 jaar Bureau Halt Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend gegevens over kinderen die een HALT-afdoening opgelegd hebben 
gekregen

Registraties Halt-jongeren, 
type misdrijf, 
persoonskenmerken, 
kenmerken afdoening

Personen In gebruik Jaarlijks burgerservicenummer;#Gegevens 
betreffende onrechtmatig of 
hinderlijk gedrag in verband met 
een opgelegd verbod naar 
aanleiding van dat gedrag

AWBZ-indicaties jeugdigen met 
psychiatrische aandoening

Bureaus Jeugdzorg Bureaus Jeugdzorg Register, bevattend de indicaties voor AWBZ-zorg tot 2015 voor jongeren met een psychiatrische 
aandoening 

besluiten Indicatiebesluiten die tot 2015 leiden tot 
aanspraak op AWBZ-zorg

Gestopt / vervallen anders burgerservicenummer;gezondhei
d

Cargonaut Cargonaut Cargonaut Big Data-gegevens over luchtvrachtverkeer op Schiphol, als extract uit de systemen van Cargonaut gegevens over luchtvracht, 
zoals ladingen, goederen, 
waarde, herkomst, 
bestemming

Bedrijven, vluchten, ladingen Gestopt / vervallen anders geen

Catering Catering Catering Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

wekelijks geen

Afzetgegevens van 
gewasbeschermingsmiddelen in 
Nederland

CBS Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Bron-Register, bevattend gegevens over de afzet van gewasbeschermingsmiddelen naar kilogram 
werkzame stof met Nederlandse en Engelse naam voor toelatingen voor een professioneel 
gebruik met Europese code voor internationale indeling van de stoffen

totale afzetcijfers voor 
werkzame stoffen van 
gewasbeschermingsmiddelen, 
hulpstoffen voor 
landbouwproductie 

op de markt gebrachte werkzame stoffen 
van gewasbeschermingsmiddelen door 
bedrijven met toelatingen in Nederland,

In gebruik jaarlijks geen

Postcodetabel - REEKS-niveau Cendris Cendris Bron-Register (commercieel), bevattend data van alle Nederlandse postcodes, straat, 
huisnummer en woonplaats.

Mutaties op 
huisnummerreeksen

Huisnummerreeksen In gebruik maandelijks geen

BIG-register (Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg)

Centraal Informatiepunt Beroepen 
Gezondheidszorg (CIBG)

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

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.

Wie is gerechtigd tot het 
uitoefenen van welk 
beschermd medisch beroep?

Inschrijvingen van personen voor zogeheten 
artikel 03-beroepen (arts, fysiotherapeut, 
etc.) en bijbehorende specialisaties

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer
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MULDER Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB)

De Minister van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over Mulderzaken (verkeersboetes). Type overtreding, gegevens 
over de status van de betaling 
van de boete, 
persoonsgegevens (van de 
persoon die is 
staandegehouden of van de 
eigenaar van het voertuig)

Alle mulderfeiten die zijn uitgestroomd in 
een bepaald jaar inclusief de bijbehorende 
gegevens over de zaak en persoon

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA)

Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA)

Ministerie van Veiligheid en Justitie Register, bevattend informatie aangaande asielzoekerscentra Adressen van 
Asielzoekercentra

Adressen In gebruik

AWBZ/Wlz-indicaties Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ)

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Bron register, bevattend de indicaties voor AWBZ-zorg tot 2015 en Wlz-zorg vanaf 2015 (CIZ) besluiten Indicatiebesluiten die tot 2015 leiden tot 
aanspraak op AWBZ-zorg en vanaf 2015 
indicatiebesluiten die al dan niet leiden tot 
toegang tot de Wlz

In gebruik anders burgerservicenummer;gezondhei
d

Kenmerken deelnemers eindtoets CITO (Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling) (Centraal 
Instituut voor Toetsontwikkeling)/ 
Rijksoverheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Bron-Register, bevattend kenmerken van deelnemers aan de eindtoets Basisonderwijs CITO 
(Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling).

Toetsgegevens Leerlingen In gebruik Schooljaar burgerservicenummer

Luchtvaartuigregister (Aircraft Registry) Civil Aviation Authority 
Netherlands

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over luchtvaartuigpark. vliegtuigen vliegtuigen In gebruik jaarlijks geen

COA asielzoekers COA Ministerie van Veiligheid en Justitie COA levert maandelijks aan het CBS gegevens over asielzoekers die bij COA instromen, in COA-
opvang zitten en bij COA uitstromen. Het betreft informatie over de opvang en 
persoonskenmerken van de asielzoekers.

Personen Asielzoekers In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer;ras of 
etniciteit

IBIS COA De Minister van Justitie en Veiligheid COA opvang bezetting op 31 december Personen in COA opvang op 31 
december

Personen in COA opvang op 31 december In gebruik jaarlijks geen

Geïntegreerde Interactieve Database 
voor Strategische Bedrijfsinformatie 
(GIDS)

Concern Informatiemanagement 
Politie (CIP)

Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend gegevens over geregistreerde criminaliteit, geregistreerde verdachten 
en aangevers/slachtoffers (2005-2009)

Registraties verdachten, type 
misdrijf, persoonskenmerken

Personen Gestopt / vervallen Gestopt Strafrechtelijke 
gegevens;burgerservicenummer;
#Gegevens betreffende 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag 
in verband met een opgelegd 
verbod naar aanleiding van dat 
gedrag

Transactiedata consumentenelektronica Consumentenelektronica ketens Consumentenelektronica Ketens Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
ar kelniveau. 

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Terminals en overslagcentra Containerterminals, waaronder 
ECT, en regionale overslagcentra

Terminals en Overslagcentra Bron-Register, bevattend gegevens over vervoer van containers, stuk- en bulkgoed; modal split. overslaggegevens containers Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Coosto Coosto Coosto.Nl Biedt toegang tot een beveiligde omgeving waarin publieke berichten, denk aan social media, 
blogs en websites, van Nederlanders zijn verzameld. 

Openbare berichten (teksten): 
zoals social media, blogs en 
berichten en reacties op 
websites

De eenheid is -in principe- de username van 
de persoon die openbare berichten 
aanmaakt

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders geen

Branchevereniging 
Cultuurconnectie_ledenlijst

Cultuurconnectie Cultuurconnectie ledenlijst met namen en adressen van bij de branchevereniging Cultuurconnectie aangesloten 
organisaties

namen en adressen van 
organisaties

bedrijven/instellingen Gestopt / vervallen jaarlijks geen

Branchevereniging 
Cultuurconnectie_kenmerken

Cultuurconnectie Cultuurconnectie Kenmerken van leden van branchevereniging Cultuurconnectie uit KAnS enquête. soort jaarverslag overzicht van 
leerlingen, activiteiten, 
personeel, financiële 
gegevens, etc

bedrijven/instellingen Gestopt / vervallen jaarlijks geen

Vastgoedinformatie van gemeenten DataLand Dataland Beschikbare informatie over vastgoed gebaseerd op gegevens uit de Taxatie-gegevens van de 
WOZ en BAG

Microdata van vastgoed Vastgoedgegevens w.o. taxatiegegevens 
WOZ

In gebruik Jaarlijks Geen

NL domein Dataprovider Dataprovider Geanalyseerde website data. Webdata NVT Onderzoek / test / 
ontwikkeling

maandelijks geen

Adoptiegegevens deels GBA register, deels IND 
register

Ministerie van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over adoptie Persoonskenmerken, 
adoptiegegevens

Personen Gestopt / vervallen jaarlijks burgerservicenummer

Landelijke Basisregistratie 
Ziekenhuiszorg (LBZ)

DHD Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (Nvz) en Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische 
Centra (Nfu)

Bron-Register, bevattend gegevens over ziekenhuisopnamen en bijbehorende diagnosen en 
verrichtingen, vanaf 2013

Gegevens over de 
ziekenhuisopname, diagnosen 
en uitgevoerde verrichtingen

ziekenhuisopnamen, personen In gebruik jaarlijks gezondheid

Landelijke Medische Registratie (LMR) DHD Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (Nvz) en Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische 
Centra (Nfu)

Bron-Register, bevattend gegevens over ziekenhuisopnamen en bijbehorende diagnosen en 
verrichtingen, 1995-2012

Gegevens over de 
ziekenhuisopname, diagnosen 
en uitgevoerde verrichtingen

ziekenhuisopnamen, personen Gestopt / vervallen jaarlijks gezondheid

Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden 
straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Ministerie van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over gedetineerden type delict, strafduur, soort 
straf

gevangenen/voorlopig gehechten In gebruik jaarlijks ras of etniciteit;strafrechtelijke 
gegevens

Nationaal Wegenbestand (NWB) Dienst Verkeer en Scheepvaart 
(DVS)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

GIS bestand van wegen, spoorwegen en waterwegen. Download van internet. Geometrie (lijnen) Wegen, spoor- en vaarwegen In gebruik Maandelijks Geen



naam_databron bronhouder eigenaar_bronhouder beknopte_beschrijving type_gegevens type_eenheid_populatie status periodiciteit_levering bijzondere_persoonsgegevens

Cohort ex-gedetineerden DJI DJI Dji Personen die uitgestroomd zijn uit detentie in 2012, aangevuld met informatie over 
detentieverleden, type delict, detentierecidive, SKN-nummer. Eenmalig geleverd voor ASD 
onderzoek door DJI.

Detentie Personen met een detentieverleden Gestopt / vervallen anders burgerservicenummer

Webpagina's bedrijven Domeineigenaar Het Bedrijf Zelf HTML-code -inclusief teksten- op webpagina's van bedrijven Voornamelijk teksten Bedrijven Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Register Orgaandonatie Donorregister Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Bron-Register, bevattend informatie over orgaandonatie Donor ja/nee Personen In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Diverse formulieren Douane Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend detailgegevens overgang administratieve eenheden. onbekend onbekend Gestopt / vervallen

Geautomatiseerde Periodiek Aangifte 
(GPA)

Douane Ministerie van Financiën 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

Aangiften BTW-nummer In gebruik dagelijks geen

AGS Douane Ministerie van Financiën AGS staat voor Aangiftesysteem. Het is het systeem van de Nederlandse douane waarin in- en 
uitvoeraangiften worden geregistreerd.

Gegevens uit de in- 
uitvoeraangifte.

Economic operators geïdentificeerd door 
een EORI-nummer en OB-plichtigen 
geïdentificeerd door een Nederlands btw-
nummer

In gebruik dagelijks geen

ECS (Export Control System) Douane Ministerie van Financiën Bron-Register, bevattend gegevens over uitgeklaarde goederen via zeehavens (ECS Douane). Goederen Goederen In gebruik Maandelijks Geen

Luchtvaart Caribisch Nederland 
(Douane)

Douane Caribisch Nederland ? (Nog niet bekende wishlist bron) Overzicht van aangekomen en vertrokken vliegtuigen (met het aantal passagiers) op de drie 
eilanden van Caribisch Nederland

aantallen bewegingen, 
aantallen passagiers

vliegtuigen In gebruik per kwartaal geen

DRM DRM De Minister van Justitie en Veiligheid Aanleveraar gegevens over weigeringen aan de grens, aangetroffen illegalen en vertrek Geaggregeerde gegevens Personen In gebruik per kwartaal geen

Transactiedata drogisterijen Drogisterijketens Drogisterijketens Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Studie Financiering (WSF) 18+ DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Bron-Register, bevattend toegekende studietoelagen MBO ouder dan 18 jaar. Financieel. Beschikkingen 
studietoelage

Personen In gebruik 2-jaarlijks burgerservicenummer

Onderwijsdiploma's (eencijferbestand) DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Diplomagegevens en persoonsgegevens van gediplomeerden in het bekostigd onderwijs Diploma's Diploma's In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Onderwijsinschrijvingen 
(eencijferbestanden)

DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Inschrijvinggegevens en persoongegvens van onderwijsvolgenden in het bekostigd onderwijs Onderwijsinschrijvingen Onderwijsinschrijvingen In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Onderwijsinschrijvingen DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

inschrijvingsgegevens, adres- en nationaliteitsgegevens van onderwijsvolgenden. onderwijsinschrijvingen in het onderwijs ingeschreven personen In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer

Inburgeringsplichtigen DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Informatie over inburgeringsplichtigen: datum start inburgering, examen behaald, verlenging, 
vrijstelling, ontheffing, overschrijding, boetes, taalniveau

inburgeringstraject inburgeringsplichtigen In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer

Studie Financiering (WSF) DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Bron-Register, bevattend data over toegekende studiefinancieringen HBO en WO Financieel, beschikkingen 
studiefinanciering

Personen In gebruik burgerservicenummer

Studie Financiering (WSF) 18- DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Bron-Register, bevattend toegekende studietoelagen MBO jonger dan 18 jaar. Financieel. Beschikkingen 
studietoelage

Personen Gestopt / vervallen burgerservicenummer

Gegevens over schulden ex-studenten 
(SFS DUO/CBS 2.20)

DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Gegevens over schulden van ex-studenten vallend onder de OCW-wetgeving Registerdata Persoon In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Studiefinanciering voor Caribisch 
Nederland (DUO/CBS 2.22)

DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Gegevens over rechten op uitkeringen in het kader van Studiefinanciering voor Caribisch 
Nederland 

Registerdata Persoon In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Studentenkaarthouders (DUO/CBS 2.24) DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Gegevens over studenten met een geactiveerd reisrecht Registerdata Persoon In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

LevenLangLerenKrediet (LLLK, DUO/CBS 
2.32)

DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Voor studenten die niet (meer) in aanmerking komen voor studiefinanciering is het 
levenlanglerenkrediet opgezet. In het kader van het levenlanglerenkrediet kan per (studie)jaar 
het bedrag geleend worden dat een student aan collegegeld of lesgeld moet betalen.

Registerdata Persoon In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Betalingsachterstanden dashboard 
(DUO/CBS 2.35)

DUO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Een betalingsachterstand; als tenminste één persoon in het huishouden een betalingsachterstand 
bij de DUO heeft.

Registerdata Persoon In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Centrale Registratie van 
Systeemelementen (CERES)

EDSN (Energiedataservices 
Nederland)

Netbeheerders Installatiegegevens van elektriciteitproducerende installaties Capaciteit, adres, aansluitcode Installatie In gebruik jaarlijks geen

Twitterberichten Eigenaar sociale media platform Coosto.Nl Inhoudsanalyse van twitterberichten. Publiek geposte vrije 
tekstberichten

Personen, bedrijven en groepen (actief op 
sociale media)

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Bijna Real-time Geen

Slimme meter data Enelogic; Liander Enelogic; Liander Geanonimiseerde data met energieverbruik per kwartier voor een vijftigtal huishoudens met 
verschillende woningkenmerken. Voorlopig alleen testsets beschikbaar voor het CBS.

Klantenbestanden 
energieleveranciers

Verbruikte energie per aansluiting Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Leveringstarieven en aantallen 
gebruikers per contractvorm elektriciteit 
en aardgas

Energieleveranciers (divers) Energieleveranciers Bevat leveringstarieven van elektriciteit en aardgas voor consumenten Prijsdata Consumententarieven van elektriciteit en 
aardgas per energieleverancier, naar 
contractsoort, soort elektriciteit.

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

maandelijks geen

Vrijgesteld verbruik energiebelasting 
bedrijven

Energieleveranciers (divers) Het Bedrijf Zelf Bedrijfsmatig aardgas- en elektriciteitsverbruik vrijgesteld van de energiebelasting Jaarcijfers Per aansluiting het verbruik dat onder een 
vrijstelling valt (geanonimiseerd)

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders geen

Leengevens van Europese 
bankinstellingen

European Datawarehouse Ministerie van Financiën Leengegevens van Europese bankinstellingen m.b.t. hypotheken, lease, bedrijfskredieten en 
creditcard.

Leengegevens Leengevens van Europese bankinstellingen Gestopt / vervallen Nog niet bekend Geen

PATSTAT European Patent Office European Patent Office Metadata van meer dan 100 miljoen patentaanvragen van ca. 90 patentbureaus in de hele 
wereld, inclusief NL en EPO

Patentaanvragen Bedrijven, personen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

jaarlijks geen

Euro Group Register (EGR) Eurostat Europese Commissie Een Europees bedijvenregister waarin Europees acterende multinationals geregistreerd staan. Bedrijfsstructuren en 
kenmerken

Bedrijven In gebruik jaarlijks geen

Eenhedenlijst Overheid Eurostat Eurostat Alle eenheden die tot de sector Overheid (S.13) op een bepaalde JPS Eenheden die tot de publieke 
sector behoren

Instellingen In gebruik jaarlijks geen

Fietspaden netwerk Fietsersbond Fietsersbond Bron-Register, bevattend geografische informatie over fietspaden. geografische informatie over 
fietspaden 

fietspaden In gebruik jaarlijks geen
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Verdachte transacties FIU Financial Intelligence Unit Politie Register met verdachte transacties gemeld bij de FIU, juli 2011 - 2016 Verdachte transacties Transacties Gestopt / vervallen anders burgerservicenummer;strafrechte
lijke gegevens

Huur data van de Fundashon Cas 
Bonairiano

Fundashon Cas Bonairiano ? (Nog niet bekende wishlist bron) Huren per adres adresgegeven  en huurprijzen personen In gebruik per kwartaal geen

Groen gas Gasunie/Vertogas Gasunie Bron-Register, bevattend data over groen gas hoeveelheid groen gas bedrijven In gebruik jaarlijks geen
Aardgasbalans Gasunie/Vertogas Gasunie Balans van het gasnetwerk van GTS Aardgas opname en invoeding 

op het GTS netwerk 
kwh In gebruik maandelijks geen

Gebruikers van wmo-hulpmiddelen 
verstrekt door firevaned leden

Gebruikers van wmo-
hulpmiddelen verstrekt door 
firevaned leden

Individuele Firevaned Leden Deel van clientenbestanden van Firevaned-leden, bevattende de gegevens van hulpmiddelen 
gebruikers.

Registraties uit klantsysteem Verstrekte hulpmiddelen Gestopt / vervallen Eenmalig Gegevens betreffende de 
gezondheid;burgerservicenumme
r

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gecertificeerde Instellingen (GI's) Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend informatie over jongeren die gedurende de periode een of meerdere 
vormen van jeugdbescherming dan wel jeugdreclassering ontvangen hebben. Wordt uitgevraagd 
voor het onderzoek Beleidsinformatie Jeugd.

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

Jeugdbeschermings- en 
jeugdreclasseringstrajecten van personen

In gebruik per kwartaal burgerservicenummer

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

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 
Basisregistra e 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.

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

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

In gebruik maandelijks geen

vastgoed huurdata gemeentes Gemeenten Gemeenten Data bevat huurprijzen en enkele gerelateerde gegevens van nieuwe huurcontracten die zijn 
aangeleverd bij de Waarderingskamer door circa 20 gemeentes. Populatie omvat kantoren, 
winkels en bedrijfsruimte (en geen woningen). 

Huurprijzen van gebouwen Verhuurde gebouwen (op adres) Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders geen

Wmo gebruik Gemeenten Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Elk halfjaar leveren gemeenten aan het CBS een dataset over alle geleverde 
maatwerkvoorzieningen Wmo, inclusief BSN. 

BSN, startdatum traject, 
einddatum traject, type wmo-
zorg, financieringsvorm (Zin of 
PGB), reden van beëinding 
traject

Wmo trajecten van personen In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer

Persoonsinformatievoorziening 
Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA)

Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

Het CBS ontvangt gegevens uit de PIVA’s van drie van de zes Caribische eilanden, te weten de BES 
eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De PIVA bevat de persoonsgegevens (persoonslijsten) 
van de inwoners die op het betreffende eiland zijn ingeschreven. De PIVA is vergelijkbaar met de 
Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland. Het CBS ontvangt gegevens over personen (oa 
geboortedatum, geslacht, overlijden), ouders, kinderen, nationaliteit, verblijfplaats, 
huwelijk/geregistreerd partnerschap. 

Persoonsgegevens Personen In gebruik maandelijks geen

Basisregistratie Personen (BRP) Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

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'.

Gegevens over personen en 
gerelateerden eerste graad

Personen In gebruik Dagelijks burgerservicenummer

Statistiek Re-integratie door Gemeenten 
(SRG)

Gemeenten (Gemeentelijke 
sociale diensten)

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevat gegevens over re-integratieposities van personen die een re-
integratievoorziening hebben

Re-integratievoorzieningen Voorzieningen In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Bijstandsuitkeringen (BUS) Gemeenten (Gemeentelijke 
sociale diensten)

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

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").

Bijstandsuitkeringen Uitkeringen In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Bijstandsdebiteuren en -fraude (BDFS) Gemeenten (Gemeentelijke 
sociale diensten)

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

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").

Bijstandsvorderingen Vorderingen In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Bijzondere bijstand Gemeenten (Gemeentelijke 
sociale diensten)

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend gegevens over bijzondere bijstand en vanaf 2020 ook gegevens over 
Bbz/Tozo bedrijfskredieten. Deze informatie komt uit de registerbestanden van de 
bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bijzondere bijstand Betalingen ihkv bijzondere bijstand In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Luchthavenregisters grote luchthavens Grote luchthavens Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over vliegbewegingen, passagiers- en goederenvervoer van 
nationaal belang

aantallen bewegingen, 
aantallen passagiers, 
hoeveelheid vracht

vliegtuigen In gebruik maandelijks geen

Havenbestanden Havenbedrijven Rotterdam, 
Amsterdam, Vlissingen & 
Terneuzen en Moerdijk

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend gegevens over goederenvervoer via de havens (referentiemateriaal 
Havenbedrijven).

overslaggegevens scheepsbezoeken In gebruik

Jaarrapportages bedrijven Het bedrijf zelf Het Bedrijf Zelf PDF versie van jaarverslagen van bedrijven Jaarrapportages Bedrijven Onderzoek / test / 
ontwikkeling
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CAK-informatie betreffende 
eigenbijdrageplichte zorg

Het CAK Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Bron register, bevattende de eigenbijdragen in het kader van de AWBZ, Wlz, Wmo en Wmo-15, 
en de daartoe benodigde gegevens omtrent het zorggebruik. 

Registraties Eigenbijdrageplichtig zorggebruik, 
eigenbijdrageplichtig inkomen, hoogte van 
eigen bijdrage.

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Wanbetalers Zorgverzekeringswet Het CAK Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Register met wanbetalers zorgverzekeringswet op peildatum 31 december Wanbetalers naar duur, 
betalingsregeling en 
betalingsachterstand

Personen van 18 jaar en ouder die minimaal 
6 maanden hun zorgverzekeringspremie niet 
betaald hebben

In gebruik burgerservicenummer

Transactiedata Hotels Hotels Hotels Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op boekingsniveau. Ook omschrijving op 
boekingsniveau. 

Transactiedata Verkochte boekingen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

Gestopt / vervallen wekelijks geen

Transactiedata huishoudwinkels Huishoudwinkels Huishoudwinkels Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Vergunninghouders en 
nareizigers/gezinsherenigers

IND Ministerie van Veiligheid en Justitie Dit bestand bevat gegevens over personen die vanaf 1 januari 2014 een verblijfsvergunning asiel 
hebben ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), inclusief hun nareizigers en 
gezinsherenigers. Het gaat om informatie over de doorlopen procedure en om 
persoonskenmerken.

Statushouders Statushouders en diens 
nareizigers/gezinsherenigers

In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer;ras of 
etniciteit

INDIS/INDIGO IND Ministerie van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over asielaanvragen. Geaggregeerde gegevens over 
o.a. asielaanvragen

Personen In gebruik maandelijks geen

Migratiemotieven IND Ministerie van Veiligheid en Justitie Dit bestand bevat gegevens over de eerst verleende verblijfsvergunning die door de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) is verleend aan immigranten die in Nederland aanwezig zijn. Het gaat 
om informatie over het migratiemotief van immigranten en de dtum waarop de 
verblijfsvergunning is ingegaan

Immigranten (Niet-Nederlandse) immigranten In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Weigh-in-Motion Inspectie Verkeer en Waterstaat Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over gewicht en snelheid van vrachtwagens op weegpunten, 
evt. ook nationaliteit, gevaarlijke-stoffennummer en containernummer.

voertuigbewegingen vrachtvoertuigen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Ongevallen op het spoor Inspectie Verkeer en Waterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over ongevallen op het spoor. ongevallen ongeval Gestopt / vervallen anders geen

Jeugdhulp Jeugdhulpaanbieders Jeugdhulpaanbieders Alle jeugdhulpaanbieders in Nederland leveren elk halfjaar een bestand aan CBS met daarin alle 
jeugdhulptrajecten die zij geleverd hebben, inclusief de BSN van de jongere

BSN, geboortedatum, geslacht, 
type hulp, startdatum zorg, 
einddatum zorg, verwijzer, 
reden van beëindiging zorg

jeughulptrajecten van personen In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer;gezondhei
d

Provinciale jeugdzorg Jeugdzorg Nederland (JN) Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Bron-Register, bevat informatie over jongeren die gedurende het jaar één of meer vormen van 
provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen hebben en de bijbehorende zorgduur.

Kenmerken van het jeugdzorg-
traject

Trajecten jeugdzorg per persoon Gestopt / vervallen jaarlijks burgerservicenummer

StrafrechtKetenDataBase (SKDB) JustID Justitiele  informatiedienst De Minister van Justitie en Veiligheid  Bron-Register, Bevattend koppelinformatie tussen SKN-nummer en BSN-nummer, benodigd voor 
de statistieken over gedetineerden en divers ASD

persoonsinformatie gedetineerden In gebruik jaarlijks burgerservicenummer;strafrechte
lijke gegevens

Transportakten koopwoningen Kadaster Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend verkoopprijzen van verkochte woningen. Mutatiebestand uit de 
Basisregistratie Kadaster

Prijzen van woningen in Nederland In gebruik maandelijks geen

Transportakten commercieel vastgoed Kadaster Kadaster Bron-Register, bevattend verkoopprijzen van bedrijfsmatig vastgoed. Mutatiebestand uit de 
Basisregistratie Kadaster

Prijzen van vastgoedobjecten in Nederland In gebruik maandelijks geen

Basisregistratie: Landelijke Voorziening 
Waarde Onroerende Zaken (LVWOZ)

Kadaster Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over de waarde van het onroerend goed op basis van de Wet 
Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Gegevens over alle WOZ-
objecten

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

In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Basisregistratie Kadaster (BRK) Kadaster Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

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, oppervlakte

gebiedsbegrenzing perceel Onderzoek / test / 
ontwikkeling

jaarlijks geen

Gemeentegrenzen Kadaster Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Bevat digitale geometrie van grenzen van gemeenten afgeleid van de BRKadaster gemeentelijk territorium regio In gebruik jaarlijks geen

Basisregistratie Topografie (BRT) Kadaster Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(Bzk)

De Basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende 
schaalniveaus.

gebiedsbegrenzing gebied In gebruik 5-jaarlijks geen

Basisregistratie Kadaster BRK Kadaster Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Het gaat om een afslag van de BRK. Hierin zit de eigenaar van de woning. Het gaat om woningen 
volgens de BAG.

woningen Verblijfsobjecten In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Eigendomsverhouding vastgoed (koop-
huur)

Kadaster Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Basis bestand OA31 Aard van Eigendom Microdata per woning Woningen naar eigendom In gebruik

Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT)

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

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale 
kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen worden 
onder andere door gemeenten vastgelegd.

topografie gebied Onderzoek / test / 
ontwikkeling

dagelijks geen

Handelsregister Kamers van Koophandel Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend data van alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties 
gevestigd in Nederland.

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

Bedrijven In gebruik dagelijks burgerservicenummer

Bibliotheken KB Nationale Bibliotheek KB Nationale Bibliotheek Adresgegevens en xy-coördinaten van alle vestigingen van bibliotheken. adresgegevens bibliotheekvestigingen In gebruik jaarlijks geen
Wsob KB KB Nationale Bibliotheek KB Nationale Bibliotheek Ruwe databestand jaarlijkse enquête onder Nederlandse openbare bibliotheekorganisaties Ruwe databestand jaarlijkse 

enquête onder de 
Nederlandse openbare 
bibliotheekorganisaties

Het register omvat gegevens van openbare 
bibliotheekorganisaties over de collectie, 
uitleningen, aanschaf van 
bibliotheekmaterialen; en daarnaast over de 
werkgelegenheid, de baten en de lasten.

In gebruik jaarlijks geen
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Transactiedata kledingwinkels Kledingwinkel Kledingwinkel Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Luchthavenregisters kleine luchthavens Kleine luchthavens Provincies Bron-Register, bevattend gegevens over vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens aantallen bewegingen vliegtuigen, alle vliegtuigen die aankomen 
of vertrekken van de kleine luchthavens

In gebruik per kwartaal geen

Sattelietbeelden Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Satellietbeelden met informatie over zoninstraling over nederland (grid van 5x7km, tijdresolutie 
15 min)

Zonnestraling Zonnestraling per 5x7km-gridcel Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Neerslag/zonnestralingsdata Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Informatie op uurbasis over zonnestraling/neerslag per meetstation Neerslagdata en meer Zonnestraling/neerslag per KNMI-
meetstation

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Bestanden Dirkzwager Koninklijke Dirkzwager Koninklijke Dirkzwager Bron-Register, bevattend gegevens binnengekomen en vertrokken zeeschepen 
(Scheepbewegingen DirkZwager).

Scheepsbewegingen Scheepsbewegingen In gebruik Maandelijks Geen

Herkenningsdienstsysteem van de 
politie (HKS)

Koninklijke Landelijke Politie 
Dienst (KLPD)

Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend persoonsgegevens van verdachten met proces verbaal van misdrijf 
(1996-2014)

Registraties verdachten, type 
misdrijf, persoonskenmerken

Personen Gestopt / vervallen Gestopt Strafrechtelijke 
gegevens;burgerservicenummer;
#Gegevens betreffende 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag 
in verband met een opgelegd 
verbod naar aanleiding van dat 
gedrag

Kunstijsbanen Koninklijke Nederlandse 
Schaatsbond (KNSB)

Knsb Van alle kunstijsbanen zijn de adresgegevens en de locatiegegevens (onder meer x- y- 
coördinaten) opgenomen.

adresgegevens kunstijsbanen In gebruik anders geen

Buitenschoolse opvang Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen (LRKP)

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Adresgegevens, inschrijving Kamer van Koophandel en aantal kindplaatsen van in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) geregistreerde organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO).

adresgegevens locaties kinderopvang In gebruik jaarlijks geen

AMICE LMA (Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens van meldingen van afvaltransporten (zie 
https://amice.lma.nl/)

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

In gebruik per kwartaal geen

Verkooppunt Verkenner Nederland Locatus Locatus Bron-Register, bevattend actuele en volledige data van het veranderende winkellandschap. 
Informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven.

adresgegevens locaties winkels en overige 
consumentenlocaties

In gebruik jaarlijks geen

Mijnoverheid.nl loggegevens Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(Bzk)

Loggegevens van MijnOverheid.nl, om inzicht te krijgen in de gebruikers van MijnOverheid en hun 
gedrag

Loggegevens Personen Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders burgerservicenummer

Luchtvaart Caribisch Nederland 
(Gendecs)

Marechaussee Caribisch 
Nederland

? (Nog niet bekende wishlist bron) Overzicht van aangekomen en vertrokken vliegtuigen (met het aantal passagiers) op de drie 
eilanden van Caribisch Nederland

aantallen bewegingen, 
aantallen passagiers

vliegtuigen In gebruik per kwartaal geen

Transactiedata Meubelen Meubelwinkel Meubelwinkel Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Onderwijsfinanciën Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap/DUO Groningen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Electronische jaarverslagen van schoolbesturen gegevens financieel 
jaarverslag

schoolbesturen In gebruik Jaarlijks Geen

Jaardocumenten zorginstellingen Ministerie van VWS (CIBG, 
Centraal Informatiepunt Beroepen 
Gezondheidszorg)

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Bronregister, bevattend jaarrekeningen, personeelsinzet, productie en capaciteit van AWBZ/Wlz-, 
Zvw- en Jeugdzorgaanbieders

financieel jaarverslagen bedrijven, zorginstellingen In gebruik jaarlijks geen

VWS_PFZW Ministerie van VWS, PFZW Meta-data van PFZW, aangeleverd door het ministerie van VWS, voor vergelijkingsonderzoek CBS 
data en PFZW data in het AZW datawarehouse

meta-data aantal werknemers In gebruik anders geen

Museana Museumvereniging (MV) Museumvereniging Bron-Register, bevattend gegevens over musea. Structuurkenmerken van 
musea

Museum In gebruik jaarlijks geen

Registratie Emissiehandel (uitstoot 
koolstofdioxide)

NEA (Nederlandse Emissie 
Autoriteit)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

De CO2 emissies van energie-intensieve bedrijven, die deelnemen aan het emissiehandel 
systeem. Inclusief bijhorende energiegegevens.

Hoeveelheden Bedrijven In gebruik jaarlijks geen

Biobrandstoffen Nederlands Emissieautoriteit 
(Nea)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend de op de markt gebrachte biobrandstoffen in 3 vormen hoeveelheden 
biobrandstoffen

bedrijven In gebruik

Locaties van huisartsenpraktijken Nederlands instituut voor 
onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL)

Adressen van huisartsenpraktijken Adressen van 
huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken In gebruik jaarlijks geen

Nivel Zorgregistraties Eerstelijn (NZr) Nederlands instituut voor 
onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL)

Bron-Register, bevattend gegevens over huisartscliënten, diagnoses van ziekte-episodes en het 
aantal en soort huisartscontacten

Diagnoses en aantal contacten 
met de huisarts

Personen In gebruik jaarlijks gezondheid

Landelijk InformatieNetwerk 
Huisartstenzorg (LINH)

Nederlands instituut voor 
onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL)

Nvt Bron-Register, bevattend gegevens over huisartsclienten van een selectie van huisartspraktijken, 
diagnoses van zorgepisodes en het aantal en soort huisartscontacten

diagnoses van zorgepisodes, 
het aantal en soort 
huisartscontacten

personen Gestopt / vervallen jaarlijks gezondheid

Slachtingen Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend per slachthuis het aantal dieren dat goedgekeurd is voor de slacht en 
geschikt is voor consumptie.

aantallen dieren aantallen typen dieren per slachthuis In gebruik maandelijks geen

DBC Informatie Systeem Geestelijke 
Gezondheidszorg (DBC GGZ)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Bron-Register, bevattend alle geopende 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. Vanaf 2016 geen gedetailleerde diagnose-informatie meer.

Diagnose en behandeling in 
specialistische GGZ

Personen en DBC's In gebruik jaarlijks gezondheid

Wlz-budgetten zorg in natura (productie-
afspraken)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Zorgkantoren Het totaalbedrag van de afspraken met betrekking tot de prestaties en tarieven die door de 
zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder zijn overeengekomen in de budgetronde of 
herschikkingsronde.

Uitgaven (Wlz-budget) Wlz-zorgaanbieders In gebruik jaarlijks geen
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DBC Informatie Systeem Medisch 
Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

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).

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

Personen en DBC's In gebruik jaarlijks gezondheid

Klantgegevens energienetwerkbedrijven Netbeheerders Netbeheerders Bron-Register, bevattend gegevens over energieverbruik bedrijven en huishoudens op jaarbasis Energieleveringen (aardgas en 
elektriciteit)

Aansluitingen op het openbaar energienet 
(EAN codes)

In gebruik Jaarlijks Geen

Alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV's)

Nidos Minderjarigen die zonder ouder of wettelijk voogd naar Nederland zijn gekomen Personen Personen die als minderjarige zonder ouder 
of wettelijk voogd naar Nederland zijn 
gekomen

In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer

PRS Nidos De Minister van Justitie en Veiligheid Personen in Nidos opvang op 31 december Personen in Nidos opvang op 
31 december

Personen in Nidos opvang op 31 december In gebruik jaarlijks geen

Strafzaken Compas en GPS Openbaar Ministerie De Minister van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over strafzaken bij het Openbaar Ministerie strafzaak, type delict, soort 
afdoening, soort persoon

strafzaak In gebruik maandelijks burgerservicenummer;ras of 
etniciteit;strafrechtelijke 
gegevens

Administratie WSW (Wet sociale 
werkvoorziening)

Panteia - De Vereniging voor 
Beleidsonderzoek

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend gegevens over de administratie van WSW (Wet sociale 
werkvoorziening)

arbeidsverhoudingen WSW-werknemers In gebruik burgerservicenummer

energielabels Patiëntenfederatie Nederland Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

energielabels woningen en bedrijven energielabels verblijfsobject In gebruik jaarlijks geen

Pensioenaanspraken Pensioenuitvoerders en 
pensioenverzekeraars

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Het aantal aanspraken op toekomstig collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, het 
totaal opgebouwde bruto pensioenbedrag in het verslagjaar en het totaal te bereiken bruto 
pensioenbedrag. 

aanspraken Pensioenaanspraken In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Perinatale gegevens Perined Perined Bron-Register, bevattend gegevens over dood- en levendgeboren kinderen en hun moeders geboorten en (perinatale) 
sterfte, gegevens moeder

geborenen In gebruik jaarlijks gezondheid

Basisvoorziening Handhaving (BVH) Politie Nederland Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend gegevens over geregistreerde criminaliteit, geregistreerde verdachten 
en aangevers/slachtoffers (2010-heden)

Registraties verdachten, type 
misdrijf, persoonskenmerken

Personen In gebruik Jaarlijks Strafrechtelijke 
gegevens;burgerservicenummer;
#Gegevens betreffende 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag 
in verband met een opgelegd 
verbod naar aanleiding van dat 
gedrag

Portbase (havenoverstijgend Port 
Community System)

Portbase (havenoverstijgend Port 
Community System) 
(havenoverstijgend Port 
Community System)

Portbase Aanvullend op ECS en ICS, en eventueel ter vervanging van cargadoor-enquête. overslaggegevens Scheepsbezoeken Onderzoek / test / 
ontwikkeling

maandelijks

Transactiedata vliegtickets Prijsvergelijkingswebsites 
vliegtickets

Prijsvergelijkingswebsites 
Vliegtickets

Bevat omzetinformatie en aantal verkochte vliegtickets op postcodeniveau van de boeker. Ook 
omschrijving op ar kelniveau. 
Prijsvergelijkingswebsites vlieg ckets 

Transactiedata Verkochte vliegtickets, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

wekelijks geen

Afstanden tussen treinstations (officiële 
naam onbekend)

ProRail ProRail Matrixtabel afkomstig van ProRail met afstanden tussen alle treinstations in Nederland. Afstanden tussen treinstations Afstanden tussen treinstations in Nederland In gebruik jaarlijks geen

Maandrapportage ProRail ProRail Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over goederentreinen met het gewicht en traject op 
Nederlands grondgebied.

treingegevens goederentreinen over Nederlands 
grondgebierd

In gebruik maandelijks geen

Registratie milieuvergunningen van 
landbouwbedrijven bij provincies

Provincies Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-register per provincie bevattend milieuvergunningen Milieuvergunning Bedrijven Gestopt / vervallen Jaarlijks Geen

Productie zonnestroom PVOutput Pvoutput Open data over real me door zonnepanelen (PV) opgewekte energie Opgewekte zonnestroom per 
installatie

Opgewekte zonnestroom per installatie Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Gefinancierde Rechtsbijstand 
Administratie Systeem (GRAS)

Raad voor de Rechtsbijstand Ministerie van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over gesubsidieerde rechtsbijstand Afgegeven toevoegingen Personen aan wie een toevoeging is 
afgegeven 

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Faillissementen en surseances Raad voor de Rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie Door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen Datum uitspraak, 
insolventienummer, natuurlijk-
/rechtspersoon, rechtsvorm, 
sbi, werkzame personen, 
postcode, beid, kvk-nummer, 
datum oprichting, 

Juridische eenheden In gebruik dagelijks geen

Wettelijke schuldsaneringen natuurlijke 
personen (Wsnp)

Raad voor de Rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend gegevens over personen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Gegevens over de persoon in 
de Wsnp

Wettelijke schuldsaneringen van natuurlijke 
personen

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Rijbewijzenregister RDW (Rijksdienst voor 
Wegverkeer)

Rdw Bron-Register, Het CBS krijgt eens per jaar een bestand met alle rijbewijshouders. Rijbewijs Rijbewijs In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Kilometertellergegevens RDW 
(Rijksdienst voor Wegverkeer)

RDW (Rijksdienst voor 
Wegverkeer)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over kilometerstanden bij APK. Kilometerstanden Kentekens van motorvoertuigen In gebruik 2-jaarlijks geen

Basisregistratie Voertuigen 
(Parkbestand)

RDW (Rijksdienst voor 
Wegverkeer)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Elk kwartaal wordt een selectie gemaakt van alle actieve voertuigen (alle voertuigcategorieën) die 
op moment van selecteren als actueel in het kentekenregister staan geregistreerd. Ook worden 
gegevens van voertuigen verstrekt die in het afgelopen kwartaal een begin- of einddatum status 
(bijvoorbeeld door sloop, gestolen of export) hebben gekregen. 

Kenteken Kenteken In gebruik per kwartaal burgerservicenummer

Parkbestand RDW (Rijksdienst voor 
Wegverkeer)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over voertuigen in NL Voertuiggegevens Voertuiggegevens Gestopt / vervallen burgerservicenummer



naam_databron bronhouder eigenaar_bronhouder beknopte_beschrijving type_gegevens type_eenheid_populatie status periodiciteit_levering bijzondere_persoonsgegevens

Bedrijfsvoertuigen kwartaalbestand RDW (Rijksdienst voor 
Wegverkeer)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Vier keer per jaar wordt een selectie gemaakt van het bedrijfswagenpark. Eigendomsrelaties Kenteken In gebruik Elk kwartaal burgerservicenummer

Echtscheidingen Rechtbank Ministerie van  Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over echtscheidingprocedures Echtscheidingsprocedures Procedures Gestopt / vervallen anders burgerservicenummer

Berber Rechtbank Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, bevattend gegevens over bestuursrechtzaken. Kenmerken van de zaak (o.a. 
status zaak, type regelgeving, 
rechtbank)

Bestuursrechtzaken Gestopt / vervallen jaarlijks geen

Transactiedata reisorganisaties Reisorganisaties Reisorganisaties Bevat omze nforma e en aantal verkochte stuks op reisniveau. Ook omschrijving op reisniveau. Transactiedata Verkochte reizen, inclusief omzet en aantal 
verkochte stuks

In gebruik maandelijks geen

NFIA (Netherlands Foreign Investment 
Agency)

Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend gegevens op het gebied van buitenlandse vestigingen in Nederland. de juridische entiteit met het 
uiteindelijk zeggenschap

Kvk nummer In gebruik jaarlijks geen

I&R schapen en geiten Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Bron-Register, bevattend informatie over schapen en geiten. Gegevens van schapen en 
geiten (geslacht, leeftijd, 
houder etc.)

Alle op landbouwbedrijven  gehouden 
schapen en geiten in Nederland

In gebruik halfjaarlijks geen

Energiesubsidiegevens Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend data over subsidies en belastingaftrek over hernieuwbare energie en 
energiebesparing (SDE, EIA en ISDE)

uitvoering van regeling subsidies In gebruik jaarlijks geen

ERS – Elektronisch Registratie Systeem 
voor de visserij

Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Bron-Register, bevattend de op fouten gecontroleerde en wanneer nodig verbeterde gegevens 
over de aanvoer en waarde van vis in Nederlandse havens

Hoeveelden en waarde 
aangelande vis

Visserijbedrijven In gebruik maandelijks geen

I&R rund Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bron-Register, bevattend identificatie en registratiegegevens van rundvee. gegevens van runderen 
(geslacht, leeftijd, houder etc.) 

alle in Nederland gehouden runderen In gebruik jaarlijks geen

Perceelsregister Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Registratie percelen landbouwgrond Gegevens over percelen Bedrijven, percelen In gebruik jaarlijks geen

Gecombineerde Opgave / 
Landbouwtelling

Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Structuurgegevens van agrarische bedrijven (gewassen,dieren, arbeidskrachten, ...) Gegevens over agrarische 
bedrijven

bedrijven In gebruik jaarlijks geen

Fosfaattoestand percelen Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Bron-register bevattend fosfaattoestand van percelen gras-/bouwland Fosfaattoestand bodem Bedrijven In gebruik jaarlijks geen

Melkleveringen aan fabrieken Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Levering van melk aan fabrieken en ureumgehalte kg melk en ureumgehalte Bedrijf In gebruik jaarlijks geen

Voerjaaroverzichten Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Leveringen van mengvoer en ruwvoer aan veehouders vrachten en hoeveelheden 
stikstof en fosfaat in kg

Bedrijf In gebruik jaarlijks geen

Vervoersbewijzen zuiveringsslib en 
compost

Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Transporten van zuiveringsslib en compost vrachten en hoeveelheden 
stikstof en fosfaat in kg

Bedrijf In gebruik jaarlijks geen

Vervoersbewijzen dierlijke mest Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Transporten van dierlijke mest, vrachten en hoeveelheden stikstof en fosfaat vrachten en hoeveelheden 
stikstof en fosfaat in kg

Bedrijf In gebruik jaarlijks geen

RVO subsidies en regelingen Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Bedrijfsgegevens over ontvangen subsidies van de Overheid Bedrijfsgegevens Bedrijven In gebruik anders geen

Diverse registraties van 
subsidieregelingen

Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

CO2-reductieplan; Vamil/Mia; Energie-investeringsaftrek; Milieugerichte technologie, MEP 
(milieukwaliteit van elektriciteitsproductie.

Jaarverslag Bedrijven In gebruik jaarlijks geen

Nederlandse octrooienregister Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO)

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Status van verleende/ aangevraagde octrooien die in Nederland rechtsgeldig zijn. Octrooienstatus Bedrijven Onderzoek / test / 
ontwikkeling

jaarlijks geen

AIS (Automatic Identification System) Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Sensor data bevattende locatie van een schip op een bepaald tijdstip geografische gegevens locatie van een schip op een tijdstip Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders geen

Vaarweginformatie Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

WFS van vaarwegen van Nederland geografische informatie vaarwegen Gestopt / vervallen jaarlijks geen

WAR rapportage stortgas Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Productie en verwerking stortgas op huisvuilstortplaatsen hoeveelheden energie Stortplaats In gebruik jaarlijks geen

R1-rapportage AVI's Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Verantwoording van geproduceerde en gebruikte energie en verwerking huisvuil door 
afvalverwerkingsinstallaties

hoeveelheden energie en 
huisvuil

bedrijf In gebruik jaarlijks geen

IVS (Informatie- en Volgsysteem 
Scheepvaart)

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, ter identificatie passerende schepen bij telpunten (IVS). ladingstromen schip In gebruik dagelijks geen

Weigh in Motion (Detectiepunten) Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend voertuigtellingen. Voertuig Voertuigpassage en weging In gebruik Op aanvraag Geen

Verkeersongevallen Rijkswaterstaat Data en ICT Dienst 
(DID)

Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend de vervoerskenmerken van personen die binnen 30 dagen na een 
verkeersongeval op de openbare weg in Nederland zijn overleden

overlijdensgevallen Personen In gebruik jaarlijks geen

Locaties ziekenhuizen RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu)

RIVM (Rijksinstituut Voor 
Volksgezondheid en Milieu)

Adressen ziekenhuizen adreslijst ziekenhuis In gebruik jaarlijks geen

Huisartsenposten RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu)

RIVM (Rijksinstituut Voor 
Volksgezondheid en Milieu)

Adressen huisartsenposten adressen PCHT adres In gebruik jaarlijks geen



naam_databron bronhouder eigenaar_bronhouder beknopte_beschrijving type_gegevens type_eenheid_populatie status periodiciteit_levering bijzondere_persoonsgegevens

electronisch milieu jaarverslag  ( emjv) RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu)

RIVM (Rijksinstituut Voor 
Volksgezondheid en Milieu)

register vermeld tonnage aan afvalstoffen per stofsoort en verwerking van vestigingen die op 
grond van omvang van afval verplicht zijn te melden

tonnage vestiging In gebruik jaarlijks geen

e-MJV (elektronisch Milieujaarverslag) RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu)

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-register, bevattend milieujaarverslagen van circa 3000 industriële bedrijfsvestigingen. 
Hiermee geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het 
gebied van (industriële) emissies. Zie www.e-mjv.nl. Database is met een wachtwoord te 
benaderen.

Hoeveelheden Emissies naar bodem, lucht en water. In gebruik jaarlijks geen

OV informatie Samenwerkingsverband DOVA Samenwerkingsverband DOVA Bron-Register, bevat Openbaar Vervoer (OV)-informatie.Nieuwe aspecten voor 
nabijheidsstatistiek.

locaties ov-haltes ov-haltes In gebruik jaarlijks geen

Locatie OV-haltes Samenwerkingsverband DOVA Samenwerkingsverband DOVA Locatie van OV haltes: bussen, trams en Metro XY-coordinaten haltes trams, bussen en metro In gebruik jaarlijks geen
NZa populatieregister Samenwerkingsverband DOVA Nvt Identificerende kenmerken en fusies Wlz-zorgaanbieders Identificerende kenmerken 

per Zvw- en Wlz-
zorgaanbieder: NZa-nr, NZa-
zorgcategorie, naam, adres.

Zvw- en Wlz-zorgaanbieders In gebruik jaarlijks geen

Treinstations en spoorlijnen Samenwerkingsverband DOVA ProRail Locatiegegevens treinstations naar type en spoorlijnen locaties treinstations en 
spoorlijnen

treinstations In gebruik jaarlijks geen

Transactiedata schoenen Schoenenwinkels Schoenenwinkels Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Skal gecertificeerde bedrijven SKAL Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

door Skal biologisch gecertificeerde bedrijven naar activiteit activiteiten van populatie die 
biologisch zijn gecertificeerd 

de certificaten van biologische bedrijven In gebruik jaarlijks geen

Slachtofferhulp Nederland (SHN) Slachtofferhulp Nederland Ministerie van Veiligheid en Justitie Bron-Register, Cliënten van Slachtofferhulp Nederland. Personen, delicten en type 
slachtoffer 

Personen die contact hebben gehad met 
Slachtofferhulp Nederland

In gebruik jaarlijks geen

Transactiedata slijters Slijters Slijters Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Pgb trekkingsrechtensysteem Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron register, bevattende de declaraties en zorgovereenkomsten ten laste van 
persoonsgebonden budge en (pgb's) 

declaraties en 
overeenkomsten

Declaraties ten laste van de pgb's en tussen 
zorgverlener en pgbhouder afgesloten 
zorgovereenkomsten

In gebruik burgerservicenummer

Bijstandsuitkeringen (BUS) AIO 
populatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend informatie over uitkeringen in het kader van de 'aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen’ (AIO).

Bijstandsuitkeringen Uitkeringen In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Bijstandsdebiteuren en -fraude (BDFS) 
AIO populatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend informatie over bijstandsdebiteuren en bijstandsfraude. Bijstandsvorderingen Vorderingen In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Uitkeringsadministratie Anw (Algemene 
nabestaandenwet)

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevat alle personen die in een bepaalde maand een uitkering op grond van de Anw 
hebben ontvangen (inclusief nabetalingen)

uitkeringen Anw-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

Uitkeringsadministratie AKW (Algemene 
Kinderbijslagwet )

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevat alle personen die in een bepaald kwartaal een uitkering op grond van de 
AKW hebben ontvangen (inclusief nabetalingen)

uitkeringen AKW-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

Uitkeringsadministratie AOW (Algemene 
Ouderdomswet)

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend personen die in een bepaalde maand een uitkering op grond van de 
AOW hebben ontvangen ( inclusief nabetalingen)

uitkeringen AOW-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

AOW-aanspraken Sociale Verzekeringsbank (SVB) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevat alle personen die in een bepaald jaar en aanspraak op grond van de AOW 
hebben opgebouwd.

aanspraken AOW-aanspraken In gebruik burgerservicenummer

Het Juridisch Loket Stichting het Juridisch Loket Ministerie van Justitie en Veiligheid Bron-Register, bevattend gegevens over klanten van het Juridisch Loket Contactgegevens met Juridisch 
Loket

Alle personen aan wie het Juridisch Loket 
informatie en/of advies heeft verstrekt, 
danwel die door het Juridisch Loket zijn 
verwezen voor verdergaande (rechts)hulp.

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Kijk-en-luister gegevens Stichting KijkOnderzoek (SKO) Stichting Kijkonderzoek (Sko) Kijkcijfers bevatten gegevens over het kijk- en luistergedrag van een personensteekproef, 
waarvan ook achtergrondkenmerken via een vragenlijst bekend zijn. 

Steekproef (panel) Personen (steekproefeenheid is 
huishouden: van ieder huishouden zijn de 
personen als losse eenheden in de data 
opgenomen)

Onderzoek / test / 
ontwikkeling

SKP register Stichting Kwaliteitsregister 
Paramedici

Nvt kwaliteitsregister paramedici kwaliteits- en 
diplomaregistratie paramedici

personen In gebruik jaarlijks geen

NDW (Nationaal Databestand 
Wegverkeergegevens)

Stichting Nationaal Databestand 
Wegverkeergegevens

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over een passage bij een verkeerslus. Voertuigtelling Voertuigtelling In gebruik Jaarlijks Geen

Transactiedata supermarkten Supermarktketens Supermarktketens Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Elektriciteitsproductie TenneT / Certiq Tennet Bron-Register, bevat gegevens over hernieuwbare elektriciteits- en warmteproductie hoeveelheden energie bedrijven In gebruik maandelijks geen
Online vacatures Textkernel Textkernel Alle door Textkernel waargenomen online vacatures, inclusief duplicaten postings (stand jan-

2021)
vacature posting met volledige 
tekst, datum, bron en 
classificaties

bedrijven In gebruik per kwartaal geen

Basisregistratie Ondergrond (BRO) TNO Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

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. 

gebiedsbegrenzing gebied Onderzoek / test / 
ontwikkeling

anders geen

Vrachtbrieven Transfollow (Beurtvaartadres) Transfollow (Beurtvaartadres) Bron-Register, bevattend gegevens over vrachtbrieven (internationaal en nationaal) voor weg-, 
spoor-, lucht- en zeevervoer.

Vrachtbrief Vrachtbrief Onderzoek / test / 
ontwikkeling

Nog niet bekend Geen

Transactiedata Travelcard 
motorbrandstoffen

Travelcard Travelcard Bevat tanktransac es van gebruikers van Travelcard, per tanksta on Transactiedata Tanktransactie, inclusief soort brandstof, 
aantal liters en prijs

In gebruik wekelijks geen

Transactiedata Travelcard elektrisch 
laden

Travelcard Travelcard Bevat transacties voor het elektrisch laden van voertuigen door gebruikers van Travelcard, per 
laadpunt 

Transactiedata Laad transactie, inclusief tijd en prijs Onderzoek / test / 
ontwikkeling

wekelijks geen
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Transactiedata tuincentra Tuincentra Tuincentra Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
ar kelniveau. 

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Gepromoveerdenbestand Universiteiten Universiteiten 14 afzonderlijke bestanden met gegevens over gepromoveerden van de bij de VSNU aangesloten 
Nederlandse universiteiten.

Gegevens over personen die 
hun doctorstitel hebben 
behaald aan een Nederlandse 
universiteit.

Gepromoveerde personen. In gebruik anders burgerservicenummer

opleidingsgegevens ingeschrevenen 
UWV Werkbedrijf

UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

opleidingsgeschiedenissen van personen die zich ingeschreven hebben bij het UWV als 
werkzoekende

opleidingsgegevens persoon die als werkzoekende ingeschreven 
is bij het UWV

In gebruik jaarlijks geen

Doelgroepregister UWV Uwv Het Doelgroepregister is een landelijk register waarin alle personen staan die vallen onder de 
banenafspraak. Het UWV beheert dit register.

Personen die vallen onder de 
wet banenafspraak met de 
grondslagen waardoor zij zijn 
opgenomen

Personen In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer

Export-uitkeringen UWV UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend personen die in een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in 
het buitenland.

uitkeringen Export-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

Re-integratietrajecten UWV UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend personen die in een bepaald jaar een voorziening hebben ontvangen. voorzieningen Re-integratievoorzieningen UWV In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Uitkeringsadministratie IOW (Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen)

UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend personen die in een bepaalde maand een uitkering op grond van de 
IOW hebben ontvangen ( inclusief nabetalingen)

uitkeringen IOW-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

Uitkeringsadministratie WW 
(werkloosheidsuitkering)

UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevattend personen die in een bepaalde maand een uitkering op grond van de 
WW hebben ontvangen ( inclusief nabetalingen)

uitkeringen WW-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

Uitkeringsadministratie AO 
(Arbeidsongeschiktheid)

UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevat alle personen die in een bepaalde maand een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO,WAZ,Wajong of WIA) hebben ontvangen (inclusief 
nabetalingen)

uitkeringen AO-uitkeringen In gebruik burgerservicenummer

GWU: Geregistreerd werkzoekenden bij 
Uitvoeringsinstituut voor 
Werknemersverzekeringen (UWV) 

UWV Uwv Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-
uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening 
van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben.

werkzoekenden Geregistreerd werkzoekenden In gebruik maandelijks burgerservicenummer

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW)

UWV Uwv - Aanvragers van NOW, eerste aanvraagperiode t/m zevende aanvraagperiode 
- Vaststellingen NOW

BEID, Loonheffingsnummer, 
gegevens uit de aanvraag

Bedrijven In gebruik anders geen

Online vacatures op werk.nl UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Alle op werk.nl geplaatste vacatures vacature posting met volledige 
tekst, datum en classificaties

bedrijven In gebruik maandelijks geen

Polisadministratie: van werkgevers en 
uitkeringsinstanties

UWV Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Bron-Register, bevat alle inkomstenverhoudingen en uitkeringsrelaties in Nederland met 
bijbehorende gegevens op het niveau van werknemers, uitkeringsontvangers en 
pensioenontvangers.

Inkomsten en kenmerken van 
de inkomstenverhouding.

Inkomstenverhoudingen van personen met 
werkgevers, pensioenfondsen en/of 
uitkeringsinstanties.

In gebruik wekelijks burgerservicenummer

Vera (Vergunningen Applicatie) UWV Uwv Notificaties grensoverschrijdende dienstverlening (melding van een vreemdeling (die in dienst is 
van een werkgever die buiten  
Nederland is gevestigd) en de werkzaamheden die de vreemdeling in het kader van 
grensoverschrijdende  
dienstverlening tijdelijk gaat uitvoeren bij een werkgever die in Nederland is gevestigd.) 

Notificaties 
grensoverschrijdende 
dienstverlening

Notificaties grensoverschrijdende 
dienstverlening

In gebruik jaarlijks geen

Ontslagaanvragen Uitvoeringsinstituut 
voor Werknemersverzekeringen 
(Uitvoeringsinstituut voor 
Werknemersverzekeringen (UWV))

UWV Uwv Bron-Register, bevattend gegevens over ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut voor 
Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV)) die zijn 
ingewilligd óf niet ingewilligd maar waarbij de arbeidsverhouding toch verbroken is

ontslagaanvragen personen voor wie een ontslagaanvraag is 
ingediend bij het UWV

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer

Lage Inkomens Voordeel (LIV) UWV Uwv Bedragen aan loonkostenvoordelen voor diverse typen werknemers Registerdata Persoon In gebruik halfjaarlijks burgerservicenummer
vastgoeddata.nl - commercieel vastgoed 
huurdata

Vastgoeddata Nederland BV Huurdata van commercieel vastgoed (alleen niet-woningen). Tevens bevat databron enkele 
andere gegevens zoals vastgoed aandelentransacties en is het mogelijk factsheets van 
commercieel vastgoed te verkrijgen van gebouwen en/of regio's bij de bronhouder. 

Databron Verhuurde gebouwen (op adres) In gebruik anders geen

Veilig Thuis Veilig Thuis organisaties Veilig Thuis Organisaties Elk halfjaar sturen alle Veilig Thuis organisaties gegevens aan het CBS over huiselijk geweld en 
kindermishandeling (afgegeven adviezen, ontvangen meldingen, uitgevoerde diensten, 
overdrachten, monitoringsmomenten)

aard geweld, hoedanigheid 
melder/adviesvrager, 
veiligheidstaxatie, duur 
geweld, soort dienst, soort 
partij aan wie is overgedragen, 
veiligheidsscore

adviezen, meldingen, diensten, 
overdrachten, monitoringsmomenten

In gebruik halfjaarlijks geen

Declaraties Zvw-wijkverpleging, zorg 
zintuiglijk gehandicapten, 
eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg 
specifieke patiëntgroepen.

Vektis Zorgverzekeraars Nederland Register, bevattende de declaraties ten laste van de Zvw met betrekking op wijkverpleging en 
zorg zintuiglijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg specifieke 
pa ëntgroepen. 

declaraties Gedeclareerde en goedgekeurde declaraties 
met betrekking tot Zvw zorg voor zintuiglijk 
gehandicapten, wijkverpleging, 
eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg 
specifieke patiëntgroepen.

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer;gezondhei
d

AGB register Vektis Vektis algemeen gegevensbeheer van zorginstellingen/vestigingen en zorgverleners administratieve gegevens zorgeenheden (zowel bedrijven als 
personen)

In gebruik maandelijks geen

Declaraties AWBZ en Wlz-zorg Vektis Zorgkantoren Register, bevattende de zorg in natura declaraties ten laste van de AWBZ tot 2015 en Wlz vanaf 
2015 

declaraties Gedeclareerde zorg ten laste van de AWBZ 
of Wlz

In gebruik jaarlijks burgerservicenummer;gezondhei
d



naam_databron bronhouder eigenaar_bronhouder beknopte_beschrijving type_gegevens type_eenheid_populatie status periodiciteit_levering bijzondere_persoonsgegevens

Pgb-toekenningen Vektis Zorgkantoren Register, bevattende de toegekende persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor AWBZ-zorg tot 
2015 en Wlz-zorg vanaf 2015. 

pgb-toekenningen Toegekende pgb's In gebruik jaarlijks burgerservicenummer;gezondhei
d

Declaraties DBC's Geestelijke 
Gezondheidszorg (DBC GGZ)

Vektis (informatiecentrum 
zorgverzekeraars)

Zorgverzekeraars Nederland (Zn) Register van zorgverzekeraarsdata, bevattend alle  DiagnoseBehandelingCombinatie (DBC) 
declaraties in de curatieve tweedelijns GGZ (2013) en specialistische GGZ (vanaf 2014), samen 
met zorgkenmerken

Diagnose en behandeling in 
specialistische GGZ

Personen en DBC's In gebruik jaarlijks gezondheid

Basic/WOR_D (Zvwzorgkosten) Vektis (informatiecentrum 
zorgverzekeraars)

Zorgverzekeraars Nederland (Zn) Brongegevens, bevattend kosten per persoon voor zorg vallend onder basisverzekering van de 
Zorgverzekeringswet, naar type zorg. Wordt gebruikt voor de risicoverevening.

door de zorgverzekeraar 
vergoede zorgkosten naar type 
zorg

Personen met een zorgverzekering In gebruik jaarlijks gezondheid

Declaraties DBC's Medisch 
Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Vektis (informatiecentrum 
zorgverzekeraars)

Zorgverzekeraars Nederland (Zn) Register van zorgverzekeraarsdata, bevattend alle DiagnoseBehandelingCombinatie (DBC) en 
overige zorgproducten declaraties in de medisch specialistische somatische zorg (vanaf 2012) en 
de bijbehorende zorgactiviteiten (vanaf 2015)

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

Personen en DBC's In gebruik jaarlijks gezondheid

Opstalverzekeringen Verbond van Verzekeraars Verbond van Verzekeraars Bron-Register, bevattend ultimo kwartaal standgegevens van bruto premies en aantal polissen. Totalen 
verzekeringsportefeuille

Aantal verzekerden en totaal premiebedrag 
(€) per verzekeraar

In gebruik per kwartaal geen

Poppodia Analyse Systeem (PAS) Vereniging van Nederlandse 
Poppodia en Festivals (VNPF)

? (Nog niet bekende wishlist bron) Ruwe databestand Poppodia Analyse Systeem (PAS), resultaten jaarlijkse enquête onder de leden 
van branchevereniging Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF).

Ruwe databestand jaarlijkse 
enquête onder de leden van 
branchevereniging VNPF.

Het register omvat gegevens van 
Nederlandse poppodia die aangesloten zijn 
bij de branchevereniginge VNPF over het 
aantal voorstellingen en bezoeken, de 
werkgelegenheid, de baten en de lasten.

In gebruik jaarlijks geen

Gegevens promovendi /  
gepromoveerden

Vereniging van Nederlandse 
Universiteiten (VSNU)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Bron-Register, bevattend inschrijvingen van promovendi en gepromoveerden in het betreffende 
studiejaar en de daaraan voorafgaande jaren

Promoties Promovendi Onderzoek / test / 
ontwikkeling

jaarlijks geen

Theater Analyse Systeem (TAS) Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties (VSCD)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Ruwe databestand Theater Analyse Systeem (TAS), resultaten jaarlijkse enquête onder de leden 
van branchevereniging Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Ruwe databestand jaarlijkse 
enquête onder de leden van 
branchevereniging VSCD

Het register omvat gegevens van podia voor 
professionele podiumkunst over het aantal 
voorstellingen en bezoeken, de 
werkgelegenheid, de baten en de lasten.

In gebruik jaarlijks geen

Energieverbruik landbouw Wageningen Economic Research 
(WEcR

Wageningen University Reseacrh Energieverbruik landbouw Energieverbruik Gegevens per subsector in de landbouw In gebruik jaarlijks geen

Transactiedata warenhuizen Warenhuizen Warenhuizen Bevat omzetinformatie en aantal verkochte stuks op artikelniveau. Ook omschrijving op 
artikelniveau.

Transactiedata Verkochte artikelen, inclusief omzet en 
aantal verkochte stuks

In gebruik wekelijks geen

Transport Management Systemen ( 
automatische XML-berichten)

Wegtransportbedrijven en 
softwarebedrijven

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Bron-Register, bevattend gegevens over goederenvervoer over de weg vervoergegevens vrachtvoertuigen In gebruik

Waarborgcertificaten 
nieuwbouwwoningen

Woningborg en Stichting 
Waarborgfonds Koopwoningen

Bron-Register, bevattend verkoopprijzen van verkochte nieuwbouwwoningen. Garantiebestand verkochte 
nieuwbouwwoningen

Prijzen van nieuwbouwkoopwoningen in 
Nederland

In gebruik per kwartaal geen

Verstrekte geneesmiddelen Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Bron-Register met informatie over geneesmiddelen verstrekt via apotheken, gemaakt tbv 
risicoverevening

Geneesmiddelen naar 
productcode, inclusief 
verstrekt aantal 
gestandaardiseerde 
dagdoseringen

Personen In gebruik jaarlijks gezondheid

Gekoppelde iWlz informatie Zorginstituut Nederland Nvt Gekoppelde informatie op basis van i-Wlz berichtenverkeer Berichten Personen met recht op Wlz-zorg, Personen 
met gebruik Wlz-zorg en personen die 
wachten op Wlz-zorg

Gestopt / vervallen anders gezondheid

Centrale database Kringloopwijzer Zuivel NL Zuivel NL Ruwvoergegevens uit de centrale database Kringloopwijzer Hoeveelheden en 
samenstelling ruwvoer

Melkveebedrijf Gestopt / vervallen jaarlijks geen

Kringloopwijzer Zuivel NL Zuivel NL Register aangaande de melkveehouderij. Bevat onder andere informatie over graslandgebruik en 
grasoogst 

graslandgebruik door 
melkveehouders 

melkveehouder In gebruik jaarlijks geen


