
Digilevering 
Voor gebruik van actuele gegevens

Wat is Digilevering?

Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor de aanlevering van 

gebeurtenisberichten op basis van een abonnementservice. Uw organisatie geeft zelf aan over 

welke gebeurtenissen u geïnformeerd wilt worden.  Verhuist bijvoorbeeld een bedrijf, 

verandert de waarde van een gebouw of wordt er een kind geboren? Dan ontvangt u via 

Digilevering een bericht over de gebeurtenis.  U organiseert zelf hoe u het bericht in uw interne 

processen verwerkt.

Wat zijn de voordelen van Digilevering?

Met één aansluiting op Digilevering kunt u berichten ontvangen van alle aangesloten (basis)

registraties. U ontvangt alleen wat u écht nodig heeft, op een uniforme betrouwbare en 

efficiënte manier aangeleverd. Digilevering kan uw dienstverlening versterken. Zo kunt u 

bijvoorbeeld aangeven dat u bericht wilt ontvangen wanneer een nieuwe onderneming start. 

Dan kunt u meteen zorgen dat deze organisatie de benodigde digitale formulieren ontvangt.

Voor wie is Digilevering? 

Digilevering is interessant voor alle organisaties die voor de uitvoering van hun taken gebruik 

maken van gegevens uit verschillende (basis)registraties en op basis van die activiteiten of 

taken beschikking willen hebben over actuele gegevens.

Een bedrijf dat verhuist betekent een wijziging in het Handelsregister, de geboorte van een 

persoon leidt tot een wijziging in de Basisregistratie Personen. Dit zijn voorbeelden van 

gebeurtenissen die voor verschillende (overheids)instanties van belang kunnen zijn. Met 

gebeurtenisberichten worden organisaties geïnformeerd over een voor hen belangrijke 

gebeurtenis. Digilevering levert gebeurtenisberichten aan geabonneerde afnemers. 

Hoe werkt Digilevering?

Digilevering werkt op basis van abonnementen. U kunt zelf aangeven van welke gebeurtenissen 

u op de hoogte wilt blijven. Met een filter kunt u bepalen dat u niet álle gebeurtenisberichten 

van bijvoorbeeld startende ondernemingen ontvangt, maar bijvoorbeeld alleen die in een 

bepaald postcodegebied of van een specifieke branche. Digilevering levert de 

gebeurtenisberichten tot op de deurmat van uw organisatie. Uw organisatie bepaalt zelf hoe 

deze berichten binnen de organisatie verspreid worden. 



Aan de slag met Digilevering?
Wilt u ook aan de slag met Digilevering voor uw organisatie, kijk voor meer informatie op 

www.logius.nl of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via www.logius.nl/contact.  
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Hoe sluit mijn organisatie aan op Digilevering? 

Wanneer uw organisatie wil aansluiten op Digilevering, richt u een Digikoppeling adapter in 

om berichten te kunnen ontvangen. Digikoppeling is de standaard voor berichtenverkeer 

tussen overheden. Daarnaast zorgt u ervoor dat de berichten binnen uw organisatie verspreid 

kunnen worden en maakt u zelf afspraken met de (basis)registraties waarvan u berichten wilt 

ontvangen. U stelt namelijk gezamenlijk de omvang en inhoud voor het gewenste 

abonnement vast. 

Wat zijn de kosten voor het gebruik van Digilevering?

Het gebruik van Digilevering brengt voor u geen kosten met zich mee. Houdt u wel rekening 

met kosten voor het inschakelen van een ICT-leverancier voor het inrichten van een 

Digikoppeling adapter en de benodigde  aanpassingen in uw systemen om gebeurtenissen 

te verwerken.
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