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1. PROJECTOMSCHRIJVING 
 
Het Organisatieregister (ook gekend als Wegwijs organisatie) identificeert en beschrijft organisaties binnen de 
publieke sector. De Vlaamse overheid is een onderdeel hiervan, maar ook leveranciers en klanten van publieke 
dienstverlening zijn geïdentificeerd in het organisatieregister. In totaal gaat het vandaag om meer dan 40 000 
organisaties die minstens over een naam en een unieke identificator, of “OVO-code”, beschikken. De OVO-code voor 
publieke organisaties kan vergeleken worden met een KBO-nummer voor economische actoren. Entiteiten van de 
Vlaamse overheid worden “rijk” beschreven. Het organisatieregister geeft o.a. weer onder welke toepassingsgebieden 
ze vallen, wat hun organisatiestructuur is, welke de belangrijkste hoedanigheden zijn (zoals woordvoerder, 
communicatie-verantwoordelijke of leidinggevend topkader) en wat de samenstelling van advies- en 
bestuursorganen is.  
 
OPPORTUNITEITEN en VASTSTELLINGEN 
 
Het organisatieregister kende een sterke groei in de afgelopen jaren. Het potentieel van het register is ondertussen 
uitgekristalliseerd en bewezen door strategisch en stijgend hergebruik van het register en het concept van de unieke 
identificatie van OVO-codes doorheen toepassingen en systemen binnen het overheidslandschap. Daarnaast kende 
het product ook een sterke groei op niveau van data zowel in kernelementen, attributen als rapportering op dit 
basisregister. Tot slot heeft dit register de ambitie om verder uit te groeien tot een volwaardige authentieke 
gegevensbron voor organisatie informatie en zijn attributen.  
 
Op basis van het brede gebruik met inregeling in operationele toepassingen is het essentieel dat de data in dit register 
op een duurzame manier wordt bijgehouden. Daarom is het belangrijk dat de registratie van data-elementen in het 
organisatieregister zo snel en geautomatiseerd mogelijk verloopt, inclusief het streven naar een decentrale 
verantwoordelijkheid van die data-objecten binnen de bevoegdheid van betrokken entiteiten/organisaties. 
 
De uitbouw van een breder decentraal beheer is cruciaal om data bijhouding van dit groeiende register beheersbaar 
en kwalitatief te houden zodat klanten altijd over de meest actuele organisatie-informatie en attributen beschikken. 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is bijvoorbeeld expliciet vragende partij voor het uitwerken van een EDIT-
API die het invoeren van data in het register toelaat via een machine-to-machine koppeling met hun toepassing 
KIOSK. Dit elimineert manueel ‘overtikwerk’ van de vele gegevens over organisaties en personen die via Kiosk 
binnenstromen. Daarnaast heeft Departement Financiën en Begroting ook interesse om de identificatie van publieke 
organisaties in Orafin met behulp van de EDIT-API te stroomlijnen met beheerprocessen van organisatiestructuren 
in Vlimpers en het organisatieregister.  
 
PROJECTDOELEN 
 
Dit project heeft als doel een duurzaam databeheermodel uit te bouwen voor het organisatieregister. Hierin 
onderscheiden we 2 sporen: 
 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 2 van 5   
 

 De ontwikkeling van een EDIT-API, met alle nodige securitymaatregelen, die toelaat dat informatie over 
organisaties uit bestaande bedrijfsprocessen vlot en snel terecht komt in het organisatieregister. Het gaat 
m.a.w. over de realisatie van een machinale koppeling tussen bestaande systemen en het organisatieregister 
voor de instroom van informatie. Manuele synchronisaties worden zoveel als mogelijk vermeden. Zo blijft 
het groeiende register over actuele, kwalitatieve data beschikken die afnemers kunnen hergebruiken in hun 
eigen systemen en toepassingen:  
 
We voorzien binnen dit project de analyse en technologische opzet van generieke componenten van een 
EDIT-API (een MVP) die kan ingebed worden in bestaande bedrijfsprocessen.  
Die generieke componenten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de reële aansluiting op maat van de 
partner.  
 
De aansluiting via een EDIT-API gebeurt telkens voor een specifieke scope en een specifieke set aan acties en 
wordt in een aparte samenwerking opgenomen. Gekende opportuniteiten zijn Departement Cultuur, Jeugd 
en Media, Departement Financiën en Begroting, Het Facilitair Bedrijf (vastgoeddatabank) en VEB (Terra).  
 

 De opzet van horizontaal decentraal beheer voor 2 grote toepassingsgebieden; het Bestuursdecreet en de 
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. Correcte toewijzing van publieke (VO-)entiteiten aan 
toepassingsgebieden is belangrijk om te duiden welke regelgeving voor welke entiteiten geldt, of op welke 
interne dienstverlening entiteiten beroep kunnen doen . Dit is belangrijk voor verschillende bedrijfsprocessen 
zoals bijvoorbeeld de personeelsrapportering van de Vlaamse Overheid (“Wat is de Vlaamse overheid?”) of 
het kunnen afnemen van dienstverlening zoals raamcontracten. Het organisatieregister is vandaag de 
referentiebron voor de correcte toewijzing van organisaties aan de verschillende toepassingsgebieden.  
 
Er is geen andere bron die deze informatie gestructureerd bijhoudt en toegankelijk ontsluit (via een API). 
Het beheer van toepassingsgebieden is echter erg kennisintensief, gestoeld op specifieke financiële en 
juridische informatie en moeilijk te automatiseren. Om actuele en kwaliteitsvolle data te kunnen blijven 
garanderen is het noodzakelijk het beheer binnen de verschillende expertisegebieden zelf te leggen, zoals 
Agentschap Overheidspersoneel voor het Bestuursdecreet en het Departement Financiën en Begroting voor 
de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.  
 
We voorzien hiervoor binnen dit project de configuratie van de beheerapplicatie van het organisatieregister  
zodat het mogelijk is een set aan organisaties te gaan beheren (= horizontaal decentraal beheer) voor 
bovenstaande 2 toepassingsgebieden. Het gaat dus zowel over een revisie van beheerprocessen (o.a. 
aligneren en wegwerken van dubbele lijsten, …), de revisie van het bestaande governance- en 
samenwerkingsmodel en aanpassingen van het rechtenbeheer en de technologische doorontwikkeling van 
de beheerapplicatie. 

 

2. DOELSTELLINGEN (WAAROM) 
 
Het project draagt bij aan volgende strategische prioriteiten bepaald door het stuurorgaan:  
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1. Webplatform : hét gemeenschappelijke platform van de Vlaamse overheid laat entiteiten toe om hun 

doelpubliek te informeren. Dit platform steunt momenteel op het organisatieregister voor publieke 
informatie over organisaties en contactinfo (bvb. belangrijke hoedanigheden zoals woordvoerders, 
topkaderfuncties, communicatie-verantwoordelijke) maar ook de relatie tot regelgeving. Een duurzaam 
databeheermodel moet bijdragen tot een snellere digitale representatie van de werkelijkheid, een 
belangrijk aspect van performante dienstverlening richting de burger. 
 

2. Generieke loketfunctionaliteiten: de OVO-code maakt het mogelijk om beleidsdomeinoverschrijdend aan 
éénduidige identificatie van organisaties te doen. Dit is een vereiste voor de gedefinieerde doelstellingen, 
zoals efficiënt, éénduidig aanmelden in functie van publieke digitale dienstverlening (bv. richting de 
cultuursector) of het opvolgen van meerdere dossier statussen van de vereniging of de organisatie.  
 

3. Kruispuntbank Vlaanderen: het organisatieregister wordt als bron ontsloten via Kruispuntbank 
Vlaanderen en wordt op die manier een nog duurzamer onderdeel van het gestandaardiseerd aanbod van 
bronnen.  
 

4. LBLOD: we onderzoeken of LBLOD een rol spelen bij het decentraal beheer van informatie over 
organisaties opgericht of gewijzigd door lokale besluiten. 

3. BATEN (WAAROM) 
 
We zien concreet volgende baten als gevolg van dit project: 
 

1. Betere datakwaliteit van het register. Onze partners hebben op elk moment een accuraat beeld van wat in 
het register zit. Bovendien beheren zij zelf delen van de data, wat de kwaliteit ten goede komt. Voor VO-
entiteiten en organisaties betekent dit dat de bedrijfsprocessen waarbinnen zij betrokken zijn optimaler 
verlopen. 

2. Snellere informatiedoorstroom van wijzigingen in organisaties en verenigingen door een performante 
geautomatiseerde doorstroming tussen systemen. 

3. Lagere beheerkosten door de sterkere integratie van het register in bestaande bedrijfsprocessen van onze 
partners en gedeelde verantwoordelijkheid over de data. De ontwikkeling van een EDIT-API met alle 
nodige securitymaatregelen zorgt ervoor dat bijhouding van dit groeiende register beheersbaar en 
kwalitatief blijft. In combinatie met de toenemende behoeften aan rapportering betekent dit sterke 
efficiëntiewinst. 

4. Schaalbare oplossing omwille van beperktere manuele interventies en synchronisaties, maar focus op 
geautomatiseerde koppelingen en synchronisaties (API-first). 

5. Versnelde uitbreiding van de verschillende componenten van het register, zowel op inhoudelijk als op 
functioneel vlak. 
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4. DELIVERABLES (WAT) 
nummer Omschrijving 

1 Analyse en technologische opzet van generieke componenten van een EDIT-API  (een MVP) 
voor geautomatiseerde bijhouding van het organisatieregister. Een noodzakelijk pre-conditie voor 
reële aansluiting op maat van de partner. 

2 Analyse en ontwikkeling horizontaal decentraal beheer  via de bestaande beheertoepassing van het 
organisatieregister en de revisie van het bestaande goverance- en samenwerkingsmodel voor 
horizontaal decentraal beheer van het toepassingsgebied het Bestuursdecreet. 

3 Analyse en ontwikkeling horizontaal decentraal beheer  via de bestaande beheertoepassing van het 
organisatieregister en de revisie van het bestaande goverance- en samenwerkingsmodel voor 
horizontaal decentraal beheer van het toepassingsgebied Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. 

 

5. PROJECTINFORMATIE (HOE) 
Project/deliverable startjaar doorlooptijd Budget Linken/ 

afhankelijkheden 
betrokkenen 

Nr. deliverable 21/22/23 S/M/L/XL S/M/L/XL   
1 22 M M  Departement Cultuur, 

Jeugd en Media, Digitaal 
Vlaanderen, Departement 
Financiën en Begroting 

2 22 S-M S-M  Agentschap 
Overheidspersoneel 

3 22 S-M S-M  Departement Financiën 
en Begroting 

6. BIJLAGEN 

Geen bijlagen.  
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