Alle informatie over persoonlijke gegevens
overzichtelijk en eenvoudig bij elkaar voor de burger

Zo kunnen zij zien welke gegevens geregistreerd zijn in de BRP, hoe lang zij recht
hebben op een uitkering, de WOZ-waarde van de woning en informatie rondom studie en
de financiering daarvan. Informatie uit meerdere bronnen worden door de module
MijnOverheid Persoonlijke Gegevens geïntegreerd in een centraal portaal. De
beschikbaarheid en integratie van deze bronnen in MijnOverheid Persoonlijke Gegevens
vindt stapsgewijs plaats.

MijnOverheid Persoonlijke
Gegevens
MijnOverheid is het persoonlijke webportaal voor burgers om zaken te doen met
overheidsorganisaties. Op deze manier kan de communicatie en het afhandelen van zaken met
burgers zo veel mogelijk worden gedigitaliseerd, waarbij burgers alle relevante informatie op
één centrale locatie hebben staan.

Door digitalisering van deze processen kan

digitalisering de hoeveelheid papieren post

de burger beter de gegevens controleren

verlaagd. Op MijnOverheid Persoonlijk

die door de overheid zijn geregistreerd,

Gegevens kunnen burgers op een centraal

waardoor de kwaliteit van de

portaal gegevens inzien die door overheden

dienstverlening omhoog gaat en het

zijn geregistreerd over henzelf en hun

overzicht beter is. Ook wordt door de

leefomgeving.

Succesvolle aansluiting op alle drie de onderdelen van MijnOverheid.
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Momenteel is het onderdeel WOZ-inzage beschikbaar, deze wordt door ons ondersteund.
Het WOZ-systeem levert informatie voor het onderdeel WOZ-inzage aan Makelaarsuite.
Makelaarsuite zorgt voor het beveiligd afleveren van deze berichten bij MijnOverheid
Persoonlijke Gegevens. Ook hier vindt vooraf een BSN-controle plaats om te bepalen of
de betreffende burger toegang heeft tot MijnOverheid

Jouw voordelen?
MijnOverheid aansluiten via CLIQ
Door CLIQ te implementeren hoeft een gemeente niet alle landelijke voorzieningen
separaat te implementeren. Doordat al deze verbindingen naar de landelijke
voorzieningen al binnen CLIQ geïmplementeerd zijn, is het niet meer nodig om dit

- Kosten- en papierbesparing
- 80% bereik inwoners

moeizame en technisch complexe traject per gemeente te doorlopen.

- Eenvoudige en precieze communicatie met burgers
Jouw rol in de implementatie is hierdoor kleiner, omdat wij de aansluiting op deze
voorzieningen volledig overnemen en al hebben voorbereid. Je bepaalt zelf op welk
moment een nieuwe voorziening aangesloten dient te worden. Wij kunnen jouw gemeente
hierdoor op een efficiëntere en laagdrempelige manier aansluiten op het stelsel. In plaats
van meerdere koppelingen naar externe voorzieningen beheert jouw gemeente nog
slechts één koppeling naar CLIQ via welke alle landelijke voorzieningen ontsloten worden.

