Digimelding voor afnemers
van de basisregistraties

Snel, veilig en eenvoudig zaken regelen met een goed bereikbare, transparante overheid.
Dat is wat burgers en bedrijven willen. De overheid werkt daarom aan een digitale basis
infrastructuur die betere dienstverlening mogelijk maakt. Het Stelsel van Basisregistraties
en de Stelselvoorzieningen spelen als onderdeel van deze infrastructuur een belangrijke rol
in de gegevenshuishouding van de overheid. De Stelselvoorzieningen ondersteunen de
basisregistraties bij eenvoudige, uniforme, betrouwbare en efficiënte gegevensuitwisseling
met hun afnemers. Digimelding is één van de Stelselvoorzieningen.
Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn.
Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van
basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties
hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens
te melden. Dat kan uniform met Digimelding. Uw organisatie kan
aansluiten op het webportaal van Digimelding of een eigen lokale
terugmeldfaciliteit ontwikkelen op basis van de Digimelding
Annotatiespecificatie (Digimelding AS).

Wat is Digimelding?
Met Digimelding kunt u bij gerede twijfel vermeende onjuistheden
in de gegevens van basisregistraties uniform, betrouwbaar en
efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die basisregistraties.
Bronhouders onderzoeken de melding en zorgen dat het gegeven zo
nodig wordt aangepast in de basisregistratie(s).

Met Digimelding kunt u:
• vermeende onjuistheden melden
• statusinformatie opvragen over meldingen
• een melding intrekken, als blijkt dat deze onterecht of
onjuist was
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• Terugmelden houdt de kwaliteit van gegevens binnen de
basisregistraties hoog, waardoor de administratieve lastendruk
voor burgers en bedrijven lager wordt.
• Terugmelden draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen
de overheid, zorgt voor betere dienstverlening en vergroot de
mogelijkheden bij fraudebestrijding.

Digimelding bevat een webportaal waarop u kunt inloggen om een
melding in te voeren. Om aan te sluiten op Digimelding kan uw
organisatie een aanvraagformulier invullen op de website van
Logius en een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende
aanbieder om in te kunnen loggen.

Waarom eHerkenning?
Voordelen van terugmelden via Digimelding
• Met één aansluiting op of implementatie van Digimelding kunt
u eenvoudig terugmelden op alle basisregistraties.
• Met Digimelding ontvangen basisregistraties eenduidig terug
meldingen, zodat verwerking makkelijker en sneller gaat.

Gebruikersauthenticatie middels een eHerkenningsmiddel van
minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 is verplicht om te garanderen
dat alleen geautoriseerde personen gebruik maken van
Digimelding. Zie www.eherkenning.nl voor de erkende aanbieders
en de kosten die zij verbinden aan het gebruik van eHerkenning.

Wie kunnen Digimelding gebruiken?

Gebruik maken van Digimelding webservices

Publiekrechtelijke organisaties of privaatrechtelijke organisaties die
op basis van een wettelijke grondslag belast zijn met de uitvoering
van een publieke taak in relatie tot één of meer basisregistraties
kunnen gebruik maken van Digimelding. Denk aan gemeenten en
provincies, maar ook deurwaarders en notarissen. Basisregistraties
bepalen welke organisaties op hun gegevens mogen terugmelden.

Digimelding wordt verder ontwikkeld. Zo wordt Digimelding
uitgebreid met webservices. Uw organisatie kan dan een lokale
terugmeldfaciliteit, zelf of door een leverancier ontwikkeld,
verbinden aan Digimelding. U logt dan niet in op een website, maar
maakt gebruik van de functionaliteit van Digimelding binnen uw
eigen applicaties.

Hoe werkt Digimelding?

Gebruik maken van Digimelding AS

Stap 1: U heeft gerede twijfel dat een gegeven in één van de
basisregistraties onjuist is. Afhankelijk van welke toepassing
van Digimelding uw organisatie gekozen heeft, benadert u:
• het webportaal van Digimelding via internet en logt hier
in met eHerkenning;
• de lokale terugmeldfaciliteit binnen de eigen applicaties.

Uw organisatie kan er ook voor kiezen de lokale terugmeldfaciliteit
te ontwikkelen op basis van Digimelding AS. U kunt dan ook
terugmelden vanuit uw eigen applicaties, maar maakt dan geen
gebruik van de functionaliteit van Digimelding. U maakt gebruik
van functionaliteit die uw organisatie zelf heeft bepaald. Dat biedt
meer flexibiliteit, maar vergt een intensiever ontwikkeltraject.

Stap 2: U geeft in de toepassing aan welke vermeende onjuistheid
u heeft geconstateerd.

Contactgegevens
Stap 3: Via Digimelding ontvangt de bronhouder van de betreffende
basisregistratie de melding en gaat hiermee aan de slag.
Stap 4: U kunt de status van uw melding inzien.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Servicecentrum Logius.
Telefoon: 0900 555 4555 (10 ct p/m)
E-mail: servicecentrum@logius.nl
www.logius.nl/digimelding
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