
 

 

Ontwerpschets Centrale OIN Raadpleegvoorziening 

 

 

Doel van de voorziening 

De Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR) heeft twee functies. Met de eerste functie kan 

iedereen het OIN van een organisatie opzoeken, ongeacht in welke bron de OIN is geregistreerd. 

Een tweede functie van de COR is het registreren van organisaties die niet in een van de 

aangesloten bronnen voorkomt. 

Omschrijving van de onderdelen van de COR 

Rollen 
1 Iedereen 

Iedereen kan het publieke deel van de COR via een website benaderen.  

2 Systemen  
Er worden webservices ontwikkeld waarmee systemen het publieke deel van de COR 

automatisch kunnen bevragen 

3 Rechtspersonen  
Rechtspersonen kunnen in het besloten gedeelte van de COR zelf organisaties registreren. Dit 

geldt alleen voor organisaties die niet al in een van de aangesloten bronnen geregistreerd zijn 

4 Certificaat Service Providers (CSP) 
CSP’s kunnen in het besloten gedeelte van de COR registraties gemaakt door Rechtspersonen 
raadplegen en eventueel aanvullen. Daarnaast kunnen CSP’s zelf buitenlandse organisaties 
registreren. Dit geldt alleen voor buitenlandse organisaties die niet al in een van de 
aangesloten bronnen geregistreerd zijn. 

5 Beheerder 



 

 

De Logius beheerder kan na authenticatie conform de Logius richtlijnen in het besloten 
gedeelte van de COR OIN subnummers intrekken (indien hiervoor een noodzaak vanuit haar 

zorgplicht) en rapportages uitvoeren.  

Centrale OIN Raadpleegvoorziening 
6 OIN Raadpleegvoorziening 

Wat: Webportaal. Op basis van een in te geven zoekitem (zoals deel van een naam van een 
organisatie, KvK Nummer of RSIN) kan de OIN van een organisatie worden opgezocht  
Hoe: Het portaal raadpleegt aangesloten bronnen, zoals het Handelsregister en BRIN en het 
OIN register. Een zoekvraag kan leiden tot 0, 1 of meer hits. 

7 OIN Raadpleegservice 
Wat: Webservice. Op basis van een in te geven zoekitems (zoals deel van een naam van een 
organisatie, KvK nummer, RSIN) kan de OIN van een organisatie automatisch worden 
bevraagd. Ook ander functies zoals overzicht recent aangemaakt OIN subnummers, 
ingetrokken OIN subnummers zijn denkbaar. 
Hoe: De service raadpleegt aangesloten bronnen, zoals het Handelsregister en BRIN en het 
OIN register. Een zoekvraag kan leiden tot 0, 1 of meer hits. 

8 OIN (sub)nummer beheermodule 
Wat: Besloten webportaal. Rechtspersonen en CSP’s kunnen via een authenticatievoorziening, 
zoals eHerkenning toegang krijgen tot de functionaliteit om organisaties en organisatie-

onderdelen die niet in een ander wettelijke overheidsregister voorkomen, te registreren.  

Hoe: Het portaal legt de gegevens van de organisatie en (in geval van registratie door 
rechtspersonen) de relatie met de rechtspersoon vast. CSP’s leggen daarnaast vast of voor 
een in het OIN register aangemaakt registratie een certificaat is aangevraagd. Als dit is 

gebeurt wordt het OIN subnummer publiek toegankelijk 

9 Centrale OIN Raadpleegvoorziening Module 

9A OIN raadpleegvoorziening 
De applicatie handelt de verzoeken van het OIN Raadpleegvoorziening portaal en de OIN 

Raadpleegservice af.  De applicatie bevraagt aangesloten bronnen in vaste volgorde en 
retourneert zoekresultaten  in generieke vorm. 

9B OIN (Sub)nummer beheermodule 
De applicatie handelt de acties van het OIN (sub)nummer registratieportaal af.  De applicatie 
registreert organisaties en organisatieonderdelen in het OIN register. 

Bronnen 
11 Handelsregister 

Het Handelsregister is de primaire bron voor de COR. 

12 BRIN 
Het BRIN is de bron voor registratie van onderwijsinstellingen. 

13 (andere bronnen) 
Andere bronnen die voldoen aan de eisen van de OIN Systematiek en Spelregels kunnen op 
een later moment worden aangesloten. 

14 OIN (Sub)Nummer Register 
Het OIN (Sub) Nummerregister bevat de registraties van organisaties die door 
Rechtspersonen, CSP’s of Logius zijn geregistreerd. 

Digilevering 
15 Aangesloten registers melden zo mogelijk via Digilevering mutaties bij organisaties aan het 

OIN register. Mutaties in bron registers kunnen gevolgen hebben voor de registraties van OIN 
subnummers  die geregistreerd zijn in het OIN register.  

16 Het OIN register meldt mutaties van registraties in het OIN register aan Digilevering. 
Afnemers willen dit weten bijvoorbeeld omdat OIN (sub)nummers onderdeel kunnen zijn van 

autorisatietabellen die door organisaties worden bijgehouden 

 


