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INLEIDING INFRASTRUCTUUR GDI 
 
De GDI wordt in een 5-tal aandachtsgebieden verder uitgewerkt. De GDI 1 als geheel wordt als 
volgt aangeduid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit document wordt aangegeven wat onder de Infrastructuur GDI wordt verstaan en wat de 
visie voor het gebied Infrastructuur van de GDI op basis van een drietal dominante 
ontwikkelingen. 
 
 
Wat is de Infrastructuur GDI 
De Infrastructuur GDI is het samenhangende geheel van marktconforme functies (afspraken, 
standaarden en voorzieningen) voor robuuste en veilige digitale communicatie en het 
gezamenlijk platform voor ontwikkelen en exploiteren van generieke functies voor de 
overheid.  
De Infrastructuur GDI draagt bij aan een herkenbare en betrouwbare overheid, is de digitale 
aorta voor optimale onderlinge samenwerking van de overheid en is het platform waar burgers 
en bedrijven gegevens met de overheid kunnen uitwisselen en diensten kunnen afnemen. De 
infrastructuur ontzorgt bovendien de overheidspartijen op het gebied van technische 
vraagstukken van koppelingen, gegevenstransport, gezamenlijke ontwikkelingen en innovatie. 
 
Onder veilige digitale communicatie wordt verstaan de verbinding van: 

• door de overheid gebruikte systemen, datacenters en platformen onderling; bijvoorbeeld 
voor het uitwisselen van data of koppelen van processen 

• systemen van de overheid met informatievoorziening (portalen) aan burgers en 
bedrijven en hun tussenpersonen 

                                                
1 Uit aanbieding-nl-digibeter-2019-agenda-digitale-overheid.pdf. 
(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/07/03/aanbieding-
nl-digibeter-2019-agenda-digitale-overheid/aanbieding-nl-digibeter-2019-agenda-digitale-overheid.pdf) 

De GDI, ook wel aangeduid als basisinfrastructuur, is opgebouwd uit functies 
die voor de dienstverlening van de overheid van belang zijn, zoals 
identificatie, berichtenverkeer, machtigen en (her)gebruik van gegevens. Deze 
afspraken zorgen ervoor dat de digitale overheid voor burgers en bedrijven 
herkenbaar is en efficiënt werkt. 
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• systemen van het bedrijfsleven met de overheid; bijvoorbeeld systemen van verladers 
met douane systemen of HR-pakketten die geautomatiseerd nieuwe werknemers melden 

• mens naar mens; bijvoorbeeld door video conferencing  
• door de overheid gebruikte infrastructuur met externe cloud omgevingen die door 

overheidspartijen worden ingezet voor hun behoefte aan verwerkingscapaciteit of 
voorzieningen 

De (netwerk)infrastructuur is hiervoor uitgerust met detectiemiddelen om de betrouwbaarheid 
en veiligheid te bewaken, het dataverkeer te monitoren, het gebruik bij te houden voor analyse, 
verrekening of audit trail doeleinden 
 
 
Onder het platform voor gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van voorzieningen 
wordt verstaan:   

 het geheel van afspraken, standaarden en middelen om gezamenlijk / generieke 
voorzieningen te ontwikkelen, te testen en eventueel te exploiteren.  

 de gestandaardiseerde ontwikkelomgevingen die passen bij de gewenste GDI-
doelarchitectuur en standaarden en die gericht zijn op frequent (door)ontwikkelen van 
functionaliteit, het (keten)testen en het gemakkelijk in exploitatie nemen hiervan (CD/CI 
pipelines) 

 de plaats waar eerdere ontwikkelde softwarecomponenten gemakkelijk zijn te vinden en 
te hergebruiken. 

 de verwerkingsinfrastructuur voor gemeenschappelijke functionaliteiten   
Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om (gezamenlijk met de markt) innovaties te 
ontwikkelen en beproeven.   

 
ONTWIKKELINGEN 

Voor deze visie op de infrastructuur van de GDI worden 4 dominante ontwikkelingen onderkend 
die van belang zijn bij de uitwerking van de functies. De ontwikkelingen zijn: 

- De overheid als schakel in de maatschappij en niet als doel 
- Brede standaardisatie van het gegevensverkeer  
- Burger en bedrijf in regie op hun dienstverlening en gegevens 
- Convergerende marktoplossingen. 

Samenvattend: Van strakke ketens naar netwerken voor interactie en samenwerking 

Als overheid zijn we maar één schakel in de maatschappij, waarin burgers en bedrijven steeds 
meer hun eigen verantwoordelijkheid (worden geacht te) nemen. Dit betekent dat we als 
overheid niet meer enkel intern in ketens (kunnen) werken, maar op willekeurige momenten 
contact hebben met burgers, externe dienstverleners, andere overheidspartijen, etc. In het 
verlengde hiervan zien we ook de ontwikkeling dat burgers en bedrijven regie kunnen nemen op 
gebruik van de gegevens over hen. Burger en bedrijf moeten hun gegevens gecontroleerd en 
onder hun eigen condities ter beschikking kunnen stellen aan partijen waar zij dienstverlening 
van wensen. En dat is krachtiger wanneer deze gegevens het ‘waarmerk’ van de overheid 
dragen. Dit betekent o.a. dat publiek-private samenwerking nieuwe vormen krijgt: burgers die 
alleen maar via externe partijen indirect met de overheid in contact komen. De scheiding tussen 
de front-office die ook door geautoriseerde derden kan worden ingevuld, en de backoffice die 
door de overheid wordt ingevuld vraagt een gedegen ontwerp en uitwerking van de 
beschikbaarheid, de beveiliging en aansluiting op de infrastructuur van de GDI. 
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Brede standaardisatie van het gegevensverkeer 

De overheidsdienstverlening staat of valt bij de juiste gegevens op het juiste moment op de 
juiste geautoriseerde plaats. In de werkgroep Gegevensuitwisseling wordt dit verder uitgewerkt. 
Dit heeft echter ook op de infrastructuur GDI effect. Het ontsluiten, routeren en (eventueel 
converteren) stelt eisen aan de beschikbaarheid en inrichting van de infrastructuur. Niet alleen 
zijn afspraken nodig over de semantiek, ook de technische afspraken zijn van essentieel belang. 
Ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde API’s spelen een belangrijke rol. Dit maakt 
het namelijk gemakkelijker mogelijk om meer gedistribueerde voorzieningen in te zetten in 
plaats van centrale voorzieningen. Essentieel is dat bij de inrichting de juiste standaarden en 
middelen worden ingezet om een veilige uitwisseling te garanderen Dit versterkt door een 
afsprakenstelsel. Ander punt is het rechtstreeks bevragen bij de bronnen. Eenduidigheid op het 
koppelvlak is noodzakelijk vanuit beheer oogpunt. Mocht echter geen sprake zijn van een 
eenduidige (of eenduidig te ontsluiten) bron moet worden gekeken hoe gedistribueerde 
gegevens optimaal beheerd kunnen worden. 
 
 
Burger en bedrijf in regie in de dienstverlening 
 
De trend om regie te kunnen nemen op de eigen gegevens door burgers en bedrijven in te 
vullen is ontegenzeggelijk. Initiatieven die nu uitgewerkt worden zijn te kwalificeren onder de 
noemer Self-Sovereign Identity. (Zie werkgroep Interactie) 
Door deze ontwikkeling zal de huidige grenzen van het veilige en gesloten uitwisselingsstelsel 
beproeven. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn bij de verdere uitwerking van belang.  
In mindere mate geldt dit voor de digitale identiteit met als componenten Identificatie, 
Autorisatie en Authenticatie.  
 
 
Convergerende marktoplossingen 
 
Generieke marktontwikkelingen en breed gedragen nieuwe technologieën en concepten maken 
samenwerking en gezamenlijke ontwikkelingen gemakkelijker en efficiënter. 
Er ontstaat een toenemende consensus over inrichting van infrastructuren en 
verwerkingscentra, zonder dat er sprake is van een enkele dominante partij die een bepaalde 
ontwikkeling bepaald.  Schaalbaarheid, keuzevrijheid en flexibiliteit worden vergroot door API’s, 
Clouds, microservices en containers. Een en ander betekent concreet dat de ene dienstverlener 
zaken kan afnemen bij leverancier X en de andere dienstverlener bij leverancier Y, waarbij 
hetgeen X en Y aanbieden uitwisselbaar zijn conform aansluitvoorwaarden en architectuur. 
Kortom keuzevrijheid, marktwerking binnen GDI onder sturing van de Overheid. 
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ALGEMENE UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE 
 
In het beleidskader digitale basisinfrastructuur2 zijn 9 uitgangspunten opgenomen om het beleid 
voor de digitale basisinfrastructuur te ontwikkelen en de generieke functies van deze 
basisinfrastructuur vorm te geven. Mede op basis van deze uitgangspunten is de Infrastructuur 
GDI opgesteld. 

Uitgangspunten 
- Het faciliteren van de maatschappelijke opgave is het uitgangspunt 
- De GDI is flexibel ingericht om toekomstige veranderingen op te kunnen vangen 
- De GDI is opgebouwd rond generieke functies 
- Afspraken gaan boven standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen 
- We zijn scherp op continuïteit en betrouwbaarheid  

Werkwijze 
- Het gebruiksperspectief staat voor de GDI centraal. 
- We hebben oog voor innovaties 
- We werken samen aan digitalisering over de grens 
- Er is geen blauwdruk voor de realisatie van capability’s (generieke functies)  
- Er zijn meerdere ontwerpeisen aan de GDI 
- Samenwerking is niet vrijblijvend 

 
 
 
VISIE OP INFRASTRUCTUUR GDI OP BASIS VAN DE UITGANGSPUNTEN 

Voor het toekomstperspectief van de infrastructuur zien we de volgende uitgangspunten: 

 
1) Het faciliteren van de maatschappelijke opgave, het digitale normaal 
 

De maatschappij is door de beschikbaarheid en acceptatie van snelle en toegankelijke digitale middelen 
in ongekend tempo digitaal geworden. De mogelijkheid om tijdsonafhankelijk (bijvoorbeeld ’s avonds en in 
het weekend) en plaatsonafhankelijk (hoewel niet toegestaan toch op de fiets de aanbiedingen vinden), 
langs elektronische weg informatie in te winnen en transacties te doen wordt gezien als normaal. Voor 
contacten tussen burgers/bedrijven en overheid wordt digitalisering steeds belangrijker, maar ook voor de 
overheid als samenwerkende partijen ten dienste van burger en bedrijf. Betrouwbare en veilige digitale 
kanalen en loketten en de juiste informatie op het juiste moment zijn randvoorwaardelijk voor een 
optimale overheidsdienstverlening. De infrastructuur GDI faciliteert de onderlinge overheidssamenwerking 
om te komen tot goede diensten, maar is meer. Het is de plek waar de juiste en gewaarmerkte gegevens 
beschikbaar zijn om een breder pallet van dienstverlening mogelijk te maken, namelijk die van burgers en 
bedrijven onderling.  
De digitale dienstverlening staat of valt met het vertrouwen wat de betrokken partijen hebben in de 
kwaliteit, continuïteit robuustheid en veiligheid. Haperende digitale dienstverlening schaadt het imago van 
en het vertrouwen in de overheid. De infrastructuur is dusdanig uitgevoerd dat alle partijen erop kunnen 
vertrouwen ook in crisissituaties. 
 

 
2) De GDI is flexibel ingericht en opgebouwd rond generieke functies 
 

Meegaan met de ontwikkelingen, optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de markt, 
een veilige en betrouwbare infrastructuur en minimale afhankelijkheden van partijen of landen. In een 

                                                
2 Uit aanbieding-nl-digibeter-2019-agenda-digitale-overheid.pdf. 
(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/07/03/aanbieding-
nl-digibeter-2019-agenda-digitale-overheid/aanbieding-nl-digibeter-2019-agenda-digitale-overheid.pdf) 
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notendop is dit het speelveld van de basisinfrastructuur. In de huidige situatie en ook de toekomstige 
situatie is de verwachting dat de infrastructuur GDI een samenwerking is van zowel de overheid als de 
markt, waarbij de overheid zich met name richt op kaders en toezicht vanuit het belang van de 
maatschappij als geheel en de markt zorgt voor pluriformiteit in aanbod en ontwikkeling binnen die 
kaders. Dit geldt ook voor het deel van de infrastructuur dat gebruikt wordt tussen burgers/bedrijven en 
overheden en overheden onderling. Toch houden we ook rekening met de mogelijkheid om zelf in te 
kunnen sourcen omdat het nationale belang daarom vraagt. Eveneens blijft het van belang om keuze te 
kunnen hebben hoe een (generieke) functie wordt ingevuld. We kijken daarin naar de dominante 
ontwikkelingen bij zowel medeoverheden, Europa en de markt en zorgen dat we keuzes kunnen (blijven) 
maken en bijstellen. We willen taken kunnen out- en insourcen en voorkomen vendor-lockin’s.  Opstellen 
van een getailleerde blauwdruk voor de komende jaren is niet noodzakelijk. We delen de GDI op in 
herkenbare functies in ontkoppelde componenten (verkaveling) die goed met elkaar samenwerken. 
Inwisselbaarheid van functies door betere versies moet snel kunnen. Ook staan we open voor zaken die 
we niet in de verkaveling hebben voorzien. 
 
 
Niet alles is generiek 
Naast de infrastructuur GDI onderkennen we digitale infrastructuren op het niveau van bijvoorbeeld de 
sector of domein.  Deze platformen zijn bij uitstek de plaats waar partijen worden gefaciliteerd die 
gezamenlijk een taak vervullen en bepaalde functies / capabilities vereisen. Ook hier geldt dat deze waar 
mogelijk de functies afbakenen op gangbare inzichten en standaarden. Uitwisseling met de infrastructuur 
GDI is gebaseerd op standaarden en ook hier geldt dat functies die van oorsprong voor een bepaald 
domein zijn ontwikkeld kunnen doorgroeien tot overheidsbrede functies.  

 
 
3) Functies worden blijvend op moderne/ innovatieve wijze ingevuld met minimale afhankelijkheden 

De kern van de infrastructuur GDI, de netwerken, servers en beveiligsapparatuur zijn voorzieningen. Hier 
geldt in mindere mate de afleiding Stelsels gaan boven standaarden, standaarden gaan boven 
voorzieningen. Overigens standaardiseren we elk van deze functies en zorgen ervoor dat deze in de tijd 
aangepast kunnen worden aan de veranderende vraag of door betere versies kunnen worden vervangen. 
Gestandaardiseerde koppelvlakken zijn hiervoor een vereiste. Ook hier kijken we naar de markt. 
Ontwikkelingen op infrastructuur moeten behoedzaam worden doorgevoerd. Zeker bij infrastructuur staat 
de beveiliging en continuïteit centraal. We gaan er van uit dat de infrastructuur blijvend wordt voorzien van 
de laatste beveiligingsmiddelen. We volgende innovaties in de markt en innoveren doen we op een 
manier die de continuïteit en veiligheid niet in gevaar brengt. We leren in PoC’s en plannen gefaseerd de 
vernieuwingen. Altijd met een terugkeermogelijkheid.  
 

 
Werking 
 
4) Het (Europese) gebruiksperspectief staat voor de GDI centraal 
 

Vanuit de gebruikers gezien is de infrastructuur die de digitalisering in de maatschappij ondersteund 
inmiddels van vitaal belang geworden, immers uitval op stedelijke, regionaal of landelijke 
niveau kan tot aanzienlijke ontwrichting leiden. Daarmee neemt ook het belang van de eisen 
die maatschappelijk aan die infrastructuur gesteld moeten worden toe. Zie ook het advies van 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid3 uit 2019. We proberen (ook) 
infrastructurele voorzieningen zo gebruikersvriendelijk mogelijk in te richten. 

 
De Nederlandse overheidsdienstverlening beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Infrastructuren van de 
EU-lidstaten zijn op elkaar aangesloten. Transparantie over uitwisseling en gebruik van de gegevens 
moet gewaarborgd worden door alle betrokkenen. Europese instellingen en gegevens moeten 
benaderbaar zijn voor alle Europeanen. De infrastructuur draagt zorg voor herkenning van fouten of 
misbruik. 

 
 
5) Er zijn meerdere ontwerpeisen aan de GDI 
 
                                                
3 https://www.wrr.nl/onderwerpen/digitale-ontwrichting/documenten/rapporten/2019/09/09/voorbereiden-op-digitale-
ontwrichting 
 
 

https://www.wrr.nl/onderwerpen/digitale-ontwrichting/documenten/rapporten/2019/09/09/voorbereiden-op-digitale-ontwrichting
https://www.wrr.nl/onderwerpen/digitale-ontwrichting/documenten/rapporten/2019/09/09/voorbereiden-op-digitale-ontwrichting
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De (wettelijke) eisen vanuit het belang van de maatschappij aan de GDI zijn in essentie: 
- Veiligheid;  

 Continuïteit van de GDI dient geborgd te zijn (robuust, bestand tegen uitval) 
 Vertrouwelijkheid van de GDI dient geborgd te zijn (bestand tegen afluisteren) 
 Betrouwbaarheid van de GDI dient geborgd te zijn (herleidbaarheid bron en bestemming) 
 Integriteit van de GDI dient geborgd te zijn (bestand tegen modificatie) 

- Eenvoud in gebruik 
 Standaardiseren op meest aantrekkelijke marktstandaard met substantieel marktaandeel met 

meerdere leveranciers 
- Hergebruik waar mogelijk 
- Gebruik van hedendaagse technologie om wendbaar gebruik te kunnen maken van nieuwe 

mogelijkheden 
- Vendor-lock-in voorkomen 

 
 
6) Samenwerking is niet vrijblijvend 

Samenwerking begint bij inspraak in de voorbereiding van, en betrokkenheid bij besluitvorming. Voor 
infrastructuur GDI staat de besluitvormingsprocedure, invulling van rollen/ verantwoordelijkheden en 
financiering ten dienste aan het optimale gebruik, herkenbaarheid en eenduidigheid. Overzicht over, en 
aansporing van het gebruik van de GDI is een vereiste.  

 
Voorbeelden zijn:  
De inspraak bij het selecteren van overheidsstandaarden is geregeld binnen het proces van Forum 
Standaardisatie. De Pas-Toe-Of-Leg-Uit lijst is een middel om vrijblijvendheid deels te voorkomen. 
Toezicht op de lijst is beperkt geregeld en afgesproken standaarden worden niet altijd gebruikt. Dit 
schaadt de GDI. 

 
Een ander voorbeeld van Publiek Private Samenwerking binnen de infrastructuur is het stelsel 
Diginetwerk. De samenwerking met de private partijen is niet vrijblijvend maar het aansluiten van 
overheidsorganisaties is nu vrijblijvend. Dit schaadt de robuustheid en veiligheid van de GDI-
infrastructuur. 
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In het document ‘Inleiding en visie Infrastructuur GDI’ is beschreven binnen welke kaders en 
ontwikkelingen de vernieuwde Infrastructuur GDI uitgewerkt wordt. 

In dit document worden de scope, uitgangspunten een schets van de contouren van de 
volgende generatie infrastructuur GDI, de hierbij benodigde en principes voor het vervolg 
gegeven.. 

Scope van de Infrastructuur GDI 

Op basis van de visie is de scope van de Infrastructuur GDI het geheel van afspraken, 
standaarden en (generieke) voorzieningen voor het veilige digitale transport, routering, 
verwerking en hosting, en opslag van uit te wisselen gegevens inclusief de digitale toegang tot 
deze uitwisseling. Tevens worden de functies die noodzakelijk zijn voor beheer van, en 
verantwoording over, de uitwisseling van gegevens gerekend tot de scope.  

Uitgangspunten 

Uitgangspunten voor de uitwerking van de volgende generatie Infrastructuur GDI zijn: 

• De infrastructuur GDI bestaat in de kern uit een minimale set capabilities die echt 
algemeen inzetbaar zijn. De set vormt een samenhangend geheel (stelsel) en wordt 
gezien als vitaal voor overheid en maatschappij 

• De infrastructuur GDI faciliteert de onderlinge overheidssamenwerking om te komen tot 
goede diensten en de ontzorging van de aangesloten partijen 

• De infrastructuur GDI is dusdanig uitgevoerd dat alle partijen erop kunnen vertrouwen 
ook in crisissituaties  

• De infrastructuur GDI is een samenwerking van zowel de overheid als de markt  

• Bij de infrastructuur GDI staat de beveiliging en continuïteit en robuustheid centraal  

• Gebruik van hedendaagse technologie om wendbaar gebruik te kunnen maken van 
nieuwe mogelijkheden en tegelijkertijd voorkomen van vendor lock-in 

• Controle op gebruik en beheer van de Infrastructuur GDI is goed geregeld. 

 

 

mailto:Postbus.pl@minbzk.nl


2 

 

Contouren voor de volgende generatie Infrastructuur GDI  

De kern van de Infrastructuur-GDI bestaat uit de netwerken die de door de overheid gebruikte 
(gedeelde) datacenters onderling verbinden. Dit GDI-netwerk is robuust en de capaciteit 
voldoet ruimschoots aan de normale vraag. Ook in tijden van crisis is het netwerk toereikend 
om kritische processen te faciliteren, mogelijk met verminderde performance voor minder 
kritische processen. Het verkeer op het netwerk is beveiligd en er zijn middelen om inbreuk op 
de netwerk-infrastructuur te voorkomen en te detecteren. Monitoring van het verkeer op het 
netwerk en logging van het gebruik staan ten dienste van de stabiliteit, continuïteit, 
performance, beveiliging en doorontwikkeling van het netwerk. De benodigde opslag van alle 
data t.b.v. motoring en logging zal tevens sterk beveiligd worden. 

Aansluiting met het GDI-netwerk of vanuit het GDI-netwerk naar andere (Europese) netwerken 
en platformen is het aandachtgebied van de Digitale aansluiting (de koppelvlakken). Naast het 
uitwisselen van gegevens voor veelal administratieve doelen wordt meer en meer data 
uitgewisseld met apparatuur die aan het internet is aangesloten (Internet Of Things, IOT).   

De digitale aansluiting is gestandaardiseerd en ondersteunt de overheid, maar ook bedrijven die 
geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de overheid, bij de diversiteit aan aansluitingen die 
gebruikt worden. De standaarden van de digitale koppelingen wijzigen in de tijd en zullen deels 
in verschillende versies naast elkaar bestaan. Goed beheer maar ook het actief promoten en 
standaardiseren van de beschikbare koppelvlakken zoals API’s draagt bij aan versnelling van de 
adaptatie en het efficiënter uitwisselen van gegevens. Actief zal worden gekeken welke 
standaarden moeten worden toegevoegd of afgebouwd. De impact van de Cloud op de overheid 
is groot. Naast het in analogie van de Cloud inrichten van de overheidsdatacenters zijn de 
datacenters van externe Cloud aanbieders een goede en flexibele aanvulling op de 
overheidsinfrastructuur. Daarom is het van belang om robuuste en veilige verbindingen te 
realiseren met de belangrijkste spelers op dit gebied. Toetreding van nieuwe partijen moet 
eenvoudig, snel en veilig mogelijk zijn. Veilige ontsluiting van Cloud oplossingen is een vereiste. 
Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het Europese GAIA-X initiatief. De Digitale aansluiting is 
overigens breder dan alleen de standaard voor gegevensuitwisseling. Ook de waarborgen voor 
veilig transport van uit te wisselen gegevens en helderheid over de identiteit van de afzender en 
ontvanger middels certificaten maakt hier deel van uit. Voor de doorontwikkeling van dit laatste 
wordt Identity Trust Fabric (ITF) gezien als een goede volgende stap. Dit omdat het 
zogenaamde (decentralised) identifiers (dit zijn andere identifiers dan het BSN) ondersteunt. 
Hierdoor is ITF belangrijk voor de ondersteuning van applicaties gericht op burgerregie middels 
Self Sovereign Identity. Ook de Digitale aansluitingen loggen hun activiteiten voor analyse 
doeleinden. Verder wordt gelogd t.b.v. end-to-end audittrail, verantwoording en mogelijk 
verrekening van kosten.  

De Infrastructuur GDI gaat verder dan het uitwisselen van gegevens of het verbinden van 
partijen in dienstverleningsketens of -netwerken. Ook de veilige verwerking van gegevens en 
opslag daarvan maakt er onderdeel van uit. Deze verwerkingsinfrastructuur staat zowel ter 
beschikking aan generieke applicaties zoals eID, mijnOverheid.nl etc. als aan andere 
gezamenlijke applicaties. Deze hostingfunctie geeft overheidspartijen de mogelijkheid om 
gezamenlijke applicaties snel in een vertrouwde omgeving te kunnen gebruiken. De 
beschikbaarheids- en beveiligingsmaatregelen van de datacenters zijn afgestemd op de eisen 
die de gebruikers stellen en de risicoklasse van de verwerkte / opgeslagen gegevens. Ook hier 
worden maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang, inkijk en/of mutaties te voorkomen. 
Het betreft hier overigens niet per definitie een specifiek GDI-datacenter. Ook andere 
overheids- en commerciële datacenters die aan de GDI-standaarden (zoals 
containertechnologie) voldoen, kunnen eenvoudig en geautomatiseerd worden ontsloten.  
Uitgangspunt bij de inrichting van de Infrastructuur GDI is dat datastromen beveiligd zijn tegen 
inbreuken, ook van andere aangesloten partijen. De Infrastructuur GDI ontzorgt de 
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overheidspartijen m.b.t. de feitelijke implementatie van hosting, opslag en connectiviteit. Naast 
de ondersteuning van de uitvoeringsprocessen en de ondersteunende processen is de 
verwerkingsinfrastructuur een platform voor (Rijks)innovatie en ontwikkeling van nieuwe of het 
doorontwikkelen van binnen de overheid toegepaste applicaties. Ontwikkelstraten die voldoen 
aan de GDI-standaarden en eerder ontwikkelde applicatiecomponenten en API’s staan ter 
beschikking. Wildgroei van soortgelijke oplossingen wordt hiermee voorkomen en kennis en 
middelen worden efficiënter ingezet. Het streven is om te komen tot een (blauwdruk van een) 
ontwikkelomgeving die voor overheidsbrede vraagstukken de ontwikkeltijd verkort en de 
inpasbaarheid van de opgeleverde systemen in de gewenste infrastructuur vergroot. De 
verwerkingsinfrastructuur voorziet ook in de mogelijkheid om verouderde (zogenaamde legacy) 
implementaties die niet aan de vereiste standaarden voldoet te hosten. Soortgelijke legacy 
omgevingen van verschillende overheidspartijen kunnen als een cluster worden beheerd en 
worden ontsloten. Bundeling van kennis en ervaringen (bijvoorbeeld met het up-to-date 
brengen van deze omgevingen) draagt bij aan een bredere aanpak van de legacy problematiek 
van de overheid. 

De Infrastructuur GDI vervult een cruciale rol in de digitale overheid en de werking heeft een 
grote inpakt op zowel de aangesloten overheidspartijen als burgers en bedrijven in hun 
contacten met de overheid. Burgers, bedrijven en overheidspartijen moeten er van uit kunnen 
gaan dat hun (privacygevoelige) gegevens met maximale waarborgen worden omkleed om 
inbreuk op of ongeautoriseerde wijzigingen van gegevens te voorkomen. Bij de inrichting en het 
beheer van Infrastructuur GDI is het oogpunt van beveiliging en privacy leidend. Zo wordt 
dataverkeer beveiligd en is bijvoorbeeld de infrastructuur niet open voor andere mogendheden 
of bedrijven. Nieuwe technieken (zoals homomorfe encryptie) geven aanvullende mogelijkheden 
die de dataveiligheid in Cloud omgevingen verbeteren. Dit versterkt het vertrouwen in een 
zorgvuldig opererende overheid en geeft de mogelijkheid om flexibeler externe resources in te 
zetten. 

Mede-gebruik van de Infrastructuur GDI moet mogelijk zijn voor andere partijen dan de 
overheid die (vanuit maatschappelijk oogpunt) vitale processen uitvoeren. Indien 
omstandigheden dit rechtvaardigen kan gebruik van de Infrastructuur GDI een 
terugvalmogelijkheid zijn. Op deze wijze kan de Infrastructuur GDI bijdragen aan een robuuste 
digitale samenleving. 

Extra aandachtspunt is het internetverkeer van burgers en bedrijven met de overheid. 
Voorkomen moet worden dat alle waarborgen in de Infrastructuur GDI teniet worden gedaan 
door verstoringen vanuit het openbare internet op de digitale overheidsdienstverlening 
bijvoorbeeld door het onbereikbaar maken van diensten. Met de grote internetproviders wordt 
een inrichting afgesproken voor gegarandeerde toegang van burgers en bedrijven tot de 
overheidsdienstverlening en die aanvallen via het internet die dienstverlening verstoren, 
verminderen of voorkomen. 

Samenvattend: De Infrastructuur GDI wordt vorm gegeven als het samenhangend geheel van 
afspraken, standaarden en (generieke) voorzieningen voor het veilige digitale transport, 
routering, verwerking en hosting, opslag, monitoring en beheersing van uit te wisselen 
gegevens inclusief de digitale toegang tot deze uitwisseling en biedt de middelen voor 
verantwoording van het gebruik. De digitale infrastructuur wordt beheerd en blijvend bijgesteld 
aan ontwikkelingen. Tevens biedt de infrastructuur faciliteiten voor het gezamenlijk 
ontwikkelen, exploiteren en vernieuwen van de digitale dienstverlening. 
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Figuur 1 Schematisch weergave Infrastructuur GDI 

 

Generieke functies Infrastructuur GDI 

Op basis van de scope, de uitgangspunten en de contouren van de toekomstige Infrastructuur 
GDI worden de volgende functies onderscheiden: 

Functie Toelichting 

Digitale aansluiting Het ondersteunen van de digitale aansluiting met en voor de overheid  

Digitaal transport 
(connectiviteit) 

Uitwisseling van gegevens tussen burgers/bedrijven en overheden en 
overheden onderling.  

Detectie 
cyberdreigingen  

Infrastructurele faciliteit om dreigingen op netwerkniveau te 
detecteren en te delen.  

Opslag Infrastructurele mogelijkheden om data veilig op te slaan.  

Verwerking en 
hosting 

Infrastructurele mogelijkheden om algemene /gezamenlijke websites, 
applicaties en informatiesystemen (registers) te hosten.  

Logging Het strikt bijhouden van loggegevens van de infrastructuur  

Audit Trail  Vastleggen van transport en eventuele verwerking van gegevens  
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Deze functies worden hieronder uitgewerkt  

 

 
ID INFRA-01: Digitale Aansluiting 
Omschrijving Maakt veilige digitale aansluiting met, en voor de overheid makkelijk 
Beschrijving De overheid wisselt data uit met burgers, bedrijven, instellingen zowel 

nationaal als internationaal. Digitale aansluiting helpt, ondersteunt, de 
overheid bij de diversiteit aan aansluitingen die hiervoor gebruikt worden. 
Zodat zowel de overheid als de partijen waarmee zij uitwisselt zich kunnen 
richten op de data i.p.v. het aansluiten. 

Rationale Wij zien verschillende ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden m.b.t. het 
digitaal aansluiten van en met de overheid. 
Uitwisselstandaarden worden breed ingezet, en met name internationaal zijn 
nog de nodige ontwikkelingen gaande. Het toepassen van (RESTful) API’s 
heeft een vlucht genomen. 
Daarnaast zien wij een belangrijke ontwikkelingen als SSI opkomen. 
 
Uitwisselstandaarden: 
Instituten binnen de overheid hebben te maken met diverse digitale contacten 
zowel binnen als buiten de overheid, nationaal en internationaal. Het gaat hier 
om verschillende uitwissel standaarden, denk aan Digikoppeling, eDelivery. 
Uitwisselstandaarden waarvan de toepassing verplicht is vanuit nationale 
wetgeving of internationale verordeningen of anderzijds brede toepassingen 
kennen in de markt. 

 
De verschillende standaarden geven ieder haar eigen beheerlast en daarbij 
behorende kosten. 
 
Door deze vanuit digitale aansluiting als onderdeel van de GDI aan te bieden 
wordt het voor de betrokken instituten eenvoudiger om aan te sluiten. Voor 
de afnemende partijen is het handig dat zij niet met iedere aangesloten 
(overheids-)instantie apart een aansluiting moeten inregelen. 
 
API: 
Bij toepassen van API’s spelen hele andere zaken. Een API is een hele 
eenvoudige interface, zeker t.o.v. de eerdergenoemde uitwisselstandaarden, 
met vele toepassingen. Zonder een strategie, een set van afspraken en 
ondersteuning zal dit tot een wildgroei van API’s leiden. 
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Figuur 2 API Ecosysteem 

 
Het is van belang dat er voor API’s binnen de GDI, een overheidsbrede 
omgeving komt die leveranciers en afnemers ondersteunt bij het ontwikkelen 
en gebruik van de overheids API’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor 
ontwikkelaars eenvoudiger om de definities van overheids-API’s te vinden en 
daarop applicaties te bouwen. Bestaande API’s kunnen worden hergebruikt en 
indien nodig worden gebruikt als basis voor nieuwe API’s. 
Bij het toepassen van API’s voor het uitwisselen van gevoelige data, zoals 
persoonsgegevens, is het van belang dat er een éénduidige 
beveiligingsstrategie wordt opgesteld en daaraan, vanuit digitale aansluiting, 
ondersteuning wordt gegeven. 
 
SSI: 
Een andere ontwikkeling die de komende jaren zijn toepassing binnen en 
buiten de overheid gaat vinden is Self Sovereign Identity (SSI). Hierbij ligt de 
nadruk niet langer meer op het halen van data uit een bron maar meer op de 
herleidbaarheid van de bron van de data. Deze bron zou ook buiten de 
overheid kunnen liggen.  Een belangrijk onderdeel van de SSI infrastructuur is 
de zogenaamde Identity Trust Fabric (ITF). De laag waarin het publieke deel 
van digitale identiteiten worden opgeslagen, is in Figuur 3 weergegeven als 
‘Layer One: DID Networks’. Tegen deze laag wordt binnen SSI de digitale 
identiteit van personen, systemen, bronnen, documenten, etc. etc. 
gecontroleerd. 
 

 
Figuur 3 Architectuurlagen Self Sovereign Identity 
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Met een ITF die openbaar, zowel publiek als privaat, beschikbaar is wordt het 
ontwikkelen van breed inzetbare SSI applicaties eenvoudiger. Digitale toegang 
zou de ontwikkeling en ondersteuning van een dergelijke ITF op zich moeten 
nemen. 

Implicaties Digitale aansluiting ondersteunt bij het toepassen van de diverse 
uitwisselstandaarden waar de overheid mee wordt geconfronteerd. Dit 
vereenvoudigt het werk van de betreffende instituten en maakt het ook voor 
de afnemers eenvoudiger om met de overheid uit te wisselen. 
Verder ondersteunt Digitale aansluiting de uitrol van API’s binnen en buiten de 
overheid. Door het leveren van overheidsbrede ondersteunende diensten zal 
de ontwikkeling en toepassing van overheids API’s eenvoudiger worden en 
daardoor versnellen. Denk hierbij het verder uitbouwen van het overheids API 
register tot een volledige Overheidsbrede API Store en het leveren van een 
API gateway voor de overheid. 
 
Om de ontwikkeling van SSI gerelateerde applicaties te ondersteunen levert 
digitale aansluiting een Identity Trust Fabric in een publiek private 
samenwerking om een brede toepassing van deze SSI applicaties mogelijk te 
maken. 
 
Om de aansluiting veilig te laten verlopen zijn certificaten vereist. Uitgifte van 
en toezicht op certificaten moet goed geregeld zijn. 

Voorbeelden Digikoppeling, eDelivery, OpenPEPPOL, SDG, Digipoort, X-Road, Common 
Ground, Kennisplatform API’s, Oauth, OpenID, JRC, ASI², NLX, SSI, uNLock, 
Hyperledger Indy, Hyperledger Aries 

 
 
 
ID INFRA-02:  Digitaal transport (connectiviteit) 
Omschrijving Onder digitaal transport/uitwisseling wordt connectiviteit verstaan tussen 

burgers/bedrijven en overheden en overheden onderling voor het uitwisselen 
van gegevens.  

Beschrijving Digitaal transport/uitwisseling betreft connectiviteit tussen: 
a) burgers/bedrijven met overheden/GDI-voorzieningen en vice versa. 
b) overheden onderling 
c) kantoorautomatisering/werken op afstand  

Deze functie wordt ingevuld door een combinatie van Internet en besloten 
netwerken. Internet biedt in de basis de transportmogelijkheden maar is 
kwetsbaar o.m. door cybercrime in de breedste zin. Het is wenselijk om 
maatregelen te treffen om die kwetsbaarheid en de risico’s te verminderen. 
De kwaliteitseisen die aan de aanvullende maatregelen worden gesteld zijn: 
• Beschikbaarheid/robuustheid beter dan huidige internet 
• Exclusiviteit/Integriteit beter dan huidige internet 

Naast bovenstaande kwaliteitseisen dient bij alternatief transport voor 
internet gelet te worden op: 
• Efficiëntie/ontdubbeling 
• Hergebruik 

Mogelijke maatregelen op internet zijn:  
1. Internet Kwaliteitspeering (m.n. voor a) en c))  
2. Mobiel Kwaliteitspeering (m.n. voor a) en c)) 

 

Naast het gebruik van internet wordt deze functie ingevuld met besloten 
netwerken met aansluitvoorwaarden: 

1. Diginetwerk (m.n. voor b) en c)) 
2. Diginetwerk Cloudconnect (m.n. voor a), b) en c)) 
3. Diginetwerk IOT-connect (m.n. voor b)) 
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Rationale 1 Connectiviteit m.b.v. Internet Kwaliteitspeering / Mobiele kwaliteitspeering 
voor gegevensuitwisseling van burgers en bedrijven met de overheid 
wordt het effect van DDoS aanvallen aanzienlijk vermindert. Door een 
directe koppeling met het internetdeel van de provider zelf zodat transport 
tussen de klanten van de betreffende provider en overheid niet beïnvloedt 
wordt door de rest van internet. Uitgangspunt is dat de Provider in control 
is binnen haar eigen deel van internet. 

2 Connectiviteit m.b.v. besloten netwerken met aansluitvoorwaarden: 
• Diginetwerk direct wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen 

overheden die aangesloten zijn op een Diginetwerk koppelnetwerk. 
Door gebruik van aansluitvoorwaarden en het monitoren van het 
verkeer op Diginetwerk ontstaat een veiligere omgeving dan internet 
voor het uitwisselen van gegevens voor de aangesloten organisaties. 

• Diginetwerk Cloudconnect: Cloudproviders nemen veel maatregelen 
om de veiligheid binnen hun Cloudinfrastructuur te realiseren. Door 
een Cloudinfrastructuur te zien als een besloten netwerk en indien de 
daarop aangesloten organisaties voldoen aan de Diginetwerk 
aansluitvoorwaarden kunnen Cloudinfrastructuur en Diginetwerk 
samengevoegd worden. Dit biedt bedrijven en organisaties buiten de 
overheid de mogelijk om gegevens uit te wisselen met overheden 
buiten internet om.  

• Diginetwerk IOT-connect: Overheidsorganisaties een directe toegang 
naar IOT-knooppunten bieden via Diginetwerk voor het gebruik van 
IOT-data voor de aangesloten organisaties. 
 

Implicaties Kwaliteitspeering:   
Kwaliteitspeering moet als standaard worden vastgesteld voor GDI met name 
als maatregel tegen DDoS en andere aanvallen op internet. De afspraak is dat 
overheidsorganisaties, dus ook binnen de GDI, bij een aanbesteding voor 
internetkoppelingen, Kwaliteitspeering als eis meenemen. Gevolg voor burgers 
en bedrijven is dat de beschikbaarheid van de diensten betrouwbaarder wordt.  
  
Diginetwerk: Vanwege de kwaliteitscriteria (robuustheid en veiligheid) wordt 
Diginetwerk (afsprakenstelsel) gecontinueerd omdat internet die kwaliteit niet 
kan bieden (zie WRR rapport). De afspraak om Diginetwerk te gebruiken voor 
transport tussen overheden onderling is te vrijblijvend en zou als verplichting 
vastgesteld moeten worden onder de conditie pas toe of leg uit. 
  
Diginetwerk Cloudconnect: is in onderzoek. Opgenomen 
in beleidsnotitie “Doorontwikkeling Diginetwerk”.  
Diginetwerk IOT-connect: is opgenomen in beleidsnotitie 
“Doorontwikkeling Diginetwerk”.  

Voorbeelden Kwaliteitspeering:  
Proof of concept die uitgevoerd is door Logius en belastingdienst met een 
aantal NL internetproviders. Wordt in productie genomen bij Logius en 
uitgevraagd als onderdeel van de nieuwe Rijksmantel ON2013. Er is 
belangstelling vanuit de Banken en NCSC.  
Diginetwerk: wordt toegepast o.a. door UWV (Suwinet), Gemeenten, 
Rijksoverheden, etc. 

 
 
 
ID INFRA-03:  Detectie cyberdreigingen 
Omschrijving Infrastructurele faciliteit om dreigingen op netwerkniveau te detecteren en te 

delen. 
Beschrijving Het Nationaal Detectienetwerk, waarop nu vitale sectoren en een beperkt deel 

van de overheid zijn aangesloten, als onderdeel van de GDI breed voor alle 
overheidsorganisaties en hun ketenpartners in de markt beschikbaar maken. 
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Rationale Naast de noodzakelijke preventieve- en hygiënemaatregelen zoals compliancy 
aan de BIO, niveau BBN2, dat voor de gehele GDI moet gelden, zorgt een 
dekkend detectienetwerk voor extra, feitelijke veiligheid, doordat een groot 
deel van de cyberaanvallen direct wordt gedetecteerd, waardoor sneller kan 
worden ingegrepen en verspreiding kan worden beperkt. 

Implicaties Dit vereist detectieapparatuur en –software bij netwerkaansluitingen en 
daarmee een budgetverruiming t.o.v. de huidige situatie. 

Voorbeelden Binnen de overheid: Nu vitale sector, een aantal grotere Uitvoerders en 
startend bij Gemeenten. KPS (vitaal verklaard deel van Diginetwerk) waarop 
NDN monitoring geactiveerd is. 

 
 
 
ID INFRA-04:  Opslag  
Omschrijving Infrastructurele mogelijkheden om data veilig op te slaan. 
Beschrijving Robuuste, veilige opslag van data in rust, in transit (denk aan buffers) en in 

memory (denk aan caches). We maken afspraken over de vereisten van 
gespiegelde data. We maken tevens afspraken over de minimale encryptie 
sterkte en wanneer data wel of niet encrypted dient te zijn. 

Rationale Alles is data. De beschikbaarheid, authenticiteit en integriteit dienen te allen 
tijde te zijn verzekerd. 

Implicaties Als burger, bedrijf en dienstverlener kun je ervan op aan dat de data (en 
daaruit vloeiende gegevens en informatie) veilig is. De opslag biedt een aantal 
componenten aan om deze veiligheid te borgen, zoals (homomorfe) encryptie 
en HSM. Het platform dat de opslag als dienst biedt gegarandeerd de 
betrouwbaarheidsniveaus BBN2 en DEPV. Immers een aantal veiligheids-
maatregelen moeten om de opslag heen ingeregeld worden. 

Voorbeelden Full disk encryption + RAID, Amazon Simple Queue Service, S3 storage, 
Amazon RDS, NFS (Network File System), Network Attached Storage (NAS), 
Virtual Private Cloud (VPC) storage, PersistentVolumeClaim (PVC) en backup-
as-a-service. 

 
 
 
ID INFRA-05: Verwerking en hosting 
Omschrijving Infrastructurele mogelijkheden om websites, applicaties en 

informatiesystemen (registers) te hosten. 
Beschrijving Op homogene wijze websites, applicaties en registers hosten die gebruikt 

kunnen worden door burgers, bedrijven en dienstverleners. We maken 
overheidsbrede afspraken en gebruiken standaarden voor Cloud-agnostische 
containertechnologie (e.g. docker en kubernetes, zie voorbeelden binnen de 
overheid). Publicatie vindt plaats op basis van standaarden en code in 
repositories die daardoor hergebruikt kunnen worden in de GDI. Dit proces 
noemen we de Cloud Native Overheid. 

Rationale Zonder verwerking geen digitale dienstverlening. Het huidige heterogene 
landschap maakt ‘samen organiseren’ complex. Containertechnologie is 
normerend in de technologische industrie. De keuze is om de verwerking te 
laten hosten of ook te laten verwerken. 

Implicaties Websites en applicaties worden altijd op dezelfde manier verpakt en 
aangeboden, waardoor er tussen dienstverleners onderling en bij leveranciers 
geen verwarring kan ontstaan. Eenduidige website- en applicatiehosting 
maakt IT beter beheersbaar, schaalbaar, veiliger en goedkoper. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten op containertechnologie gebaseerd zijn.  
De verwerkingsinfrastructuur dient ook te voorzien in de mogelijkheid om 
legacy implementaties die niet omgezet kunnen worden te hosten, integratie 
kan plaatsvinden via een hybride oplossing. 
Afspraken die de interoperabiliteit tussen verschillende initiatieven binnen GDI 
faciliteert zodat gewenste flexibiliteit met behoud van kwaliteit kan worden 
bereikt zijn: 

• een overheid Gitlab / github (voor open source door/voor de overheid) 
• een overheidsserviceregister (waarin de API’s gedocumenteerd zijn) 
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• overheids CI/CD-pipelines 
• NL API-profiel, incl oAuth, OpenIdConnect e.d. 

Voorbeelden Initiatieven binnen de overheid die hier al binnen hun domein invulling aan 
geven zijn: Common Ground “Haven”, Logius Private Cloud “LPC”, en het 
Standaard Platform.  
Markt: Amazon Cloud (AWS), Google Cloud, Microsoft Cloud (Azure). 

 

 
ID INFRA-06:  Logging 
Omschrijving Het bijhouden van loggegevens van de GDI 
Beschrijving Voor de juiste werking en continuïteit van componenten binnen de GDI is het 

van belang dat deze goed in de gaten worden gehouden. De basis daarvoor is 
logging, het continue vastleggen van de status en voortgang van deze 
componenten.  

Rationale Om verstoringen te voorkomen, dan wel op tijd te kunnen detecteren en voor 
de stabiliteit en de continuïteit van de GDI is het van belang dat alle 
componenten die onderdeel zijn van de GDI gemonitord  kunnen worden. 
Hierbij gaat het om zowel de huidige status als alle gebeurtenissen die in het 
verleden hebben plaatsgevonden. Onder componenten worden zowel alle 
componenten binnen de GDI, als ook de GDI componenten van leveranciers 
verstaan. 
Logging gaat om zowel het vastleggen van de status en het gebruik van de 
componenten als het verzamelen van log gegevens. Het doel is het continue 
monitoren van de componenten, de mogelijkheid hebben om het gedrag van 
een component te kunnen volgen en eventuele trends in het gedrag vast te 
kunnen stellen. 

Implicaties Het doel van de generieke functie Logging is ervoor te zorgen dat logging 
binnen de infrastructuur op één standaard en uitwisselbare wijze wordt 
uitgevoerd. Het doel is niet om één logging omgeving voor de infrastructuur in 
te richten. De generieke functie Logging moet een set van afspraken en 
componenten opleveren. Afspraken zorgen ervoor dat binnen de infrastructuur 
op een éénduidige wijze wordt gelogd. Op basis van de logging kan ook het 
gebruik van de GDI-componenten worden bepaald voor de doorberekening 
van kosten. En componenten om ondersteuning te bieden bij het inrichten van 
nieuwe diensten. 

Voorbeelden SNMP, syslog, Common Log Format, Elasticsearch, Kibana, Billing 
 
 
 
ID INFRA-07: Audit Trail 
Omschrijving Vastleggen van transport en eventuele verwerking van gegevens 
Beschrijving Audit Trail verzorgt het onweerlegbaar vastleggen van de manier waarop 

gegevens door de GDI zijn getransporteerd en eventueel zijn verwerkt. Dit is 
van groot belang, vanuit de AVG wordt gesteld dat je moet kunnen aantonen 
dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking 
voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.  

Rationale Binnen de GDI zijn componenten aanwezig die betrokken zijn bij het 
transporteren en eventueel verwerken van gegevens. Alle acties met 
transporteren en verwerken van deze gegevens dienen te worden vastgelegd 
voor eventuele audits die later kunnen worden uitgevoerd voor deze 
gegevens. 
 
Gegevens moeten vanaf binnenkomst tot het verlaten van de GDI op 
eenzelfde wijze worden gelogd. Dit kan d.m.v. het wegschrijven van meta-
data die betrekking hebben op deze gegevens. Het wegschrijven van deze 
meta-data vindt op verschillende momenten tijdens het transport van de 
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gegevens door de GDI plaats. Door deze meta-data onweerlegbaar op te 
slaan ontstaat er een audit trail van de gegevens. 
 
De ontstane audit trail kan dan gebruikt worden voor het traceren van een 
bericht door de GDI en om achteraf te kunnen uitvinden wat er met de 
gegevens binnen de GDI heeft plaatsgevonden. 

Implicaties Voor de audit trail is het van belang dat er een goede definitie is van de meta-
data dat voor ieder gegeven wordt opgeslagen. 
De meta-data dient onweerlegbaar, eventueel gedistribueerd, te worden 
opgeslagen. 
Het opvragen van de meta-data van een specifiek gegeven is voor 
geautoriseerde personen eenvoudig uit te voeren. 

Voorbeelden Business Intelligence, FAIR principes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapping van Capabilities op NORA-lagen 
 
Hieronder worden de capabilties van de Infrastructuur GDI afgebeeld op het NORA 5 
lagenmodel.1 
Het kan voorkomen dat een capability meerdere aspecten kent en daardoor op meerdere 
plaatsen in de tabel voorkomt. 
 
 INFRA-

01 
INFRA-

02 
INFRA-

03 
INFRA-

04 
INFRA-

05 
INFRA-

06 
INFRA-

07 
Grondslagenlaag - - - - - - - 
Organisatorische 
laag 

- - - - + - - 

Informatielaag - - - - - - - 
Applicatielaag - - - - - + + 
Netwerklaag + + + + + + + 

 
01 = Digitale aansluiting, 02 = Digitaal transport (connectiviteit), 03= Detectie cyberdreigingen, 04 = Opslag, 05 = 
Verwerking en hosting, 06 = Logging, 07 = Audit Trail 

Classificatie generieke functies Infrastructuur GDI 

Veel functies van de Infrastructuur GDI zijn in hun aard generiek en worden in de markt breed 
herkend. Voor de toekenning van de implementatievorm Afspraak, Standaard of (federatieve) 
voorziening geldt: 

- De digitale aansluiting is veelal een set van standaarden aangevuld met een voorziening 
voor transformatie.  

- Het digitaal transport, de opslag, de logging, de hosting, de detectie en de audit trail zijn 
voorzieningen of een federatie van voorzieningen. 

- Voor de verweking en hosting geldt dat deze zich leent om als federatieve voorziening te 
worden ingevuld maar zou ook als een set standaarden kunnen worden gezien. 

- Voor een goed samenwerkende logging en audit trail functie is het van belang dat deze 
naadloos aansluiten bij de logging en audit trail functies van de aangesloten partijen. 

                                                 
1 https://www.noraonline.nl/wiki/Vijflaagsmodel  

https://www.noraonline.nl/wiki/Vijflaagsmodel


12 

Alleen dan kan succesvol end-to-end worden nagegaan wat er heeft plaatsgevonden. 
Naast een voorziening is een goed afsprakenstelsel een vereiste. 

 
Indien een functie als een voorziening wordt aangeduid betekent dit niet dat het hier per 
definitie om een centrale invulling gaat Er zijn meerdere verschijningsvormen mogelijk zoals 
een federatieve invulling. Voor de infrastructuur wordt dan wel uitgegaan van in beginsel 
dezelfde voorziening op meerdere plaatsen. In het geval van verwerking / hosting en opslag is 
de capability niet verplichtend maar versterkt het wel de onderlinge uitwisselbaarheid. Ook voor 
voorzieningen geldt dat deze waar mogelijk equivalenten in de markt moet hebben en voldoen 
aan de eisen voor gangbare en toekomst vaste standaarden. 
 
 
Nieuw?  

Veel van de hierboven genoemde functies zoals digitale toegang, het netwerk, verwerking en 
hosting en opslag zijn niet spectaculair en relatief standaard. Nieuw is dat er integraal is 
gekeken naar de beperkte set samenhangende functies waar de overheid en maatschappij blind 
op moeten kunnen vertrouwen. Daarbij blijkt dat standaarden en voorzieningen aan 
vervanging/ updates of, zoals in het geval van de digitale aansluiting, aan sanering toe zijn.  

Internet kwaliteitspeering is nieuw. Een eerdere PoC is hoopgevend maar doorontwikkeling op 
dit gebied is noodzakelijk. Ook een generieke Cloudexchange (een gecontroleerd pad, 
afgescheiden van Internet, dat toegang geeft tot relevante aanbieders van clouddiensten) is 
nieuw. 

De ondersteuning in de vorm van verwerking en hosting t.b.v. het ontwikkelen, exploiteren en 
vernieuwen van gemeenschappelijke voorzingen is eveneens nieuw.   

Wat verder noodzakelijk is, is de verdere afstemming op het gebied van logging en audit trail op 
semantisch en technisch vlak.  

Toch zal er nog het nodige moeten veranderen aan de Infrastructuur GDI om geheel bij de tijd 
te passen en te blijven. Hiervoor zijn principes noodzakelijk. 

 

Principes 

Bij de verdere uitwerking van de Infrastructuur GDI onderkennen we de volgende, niet 
limitatieve set, principes: 

• Functies zijn echt generiek, autonoom inzetbaar en breed toepasbaar. 

• Beveiliging en privacy zijn gegarandeerd door te ontwerpen en realiseren volgens 
Security en Privacy by design. 

• Doorontwikkeling mag werking, beveiliging en privacy niet verminderen. Bijvoorbeeld: 
mocht voor een functie als video conferencing gebruik gemaakt gaan worden van de 
infrastructuur dan moet het daarvoor robuust genoeg zijn. 

• Beschikbaarheid en toegankelijkheid zijn een vereiste, er is geen single point of failure. 

• Toepassing van in de markt herkende gangbare design patterns (= bewezen concepten) 
voor de opdeling in functies en hun invulling door (markt) standaarden en voorzieningen. 
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Termen & begrippen  

Term / begrip Toelichting 

API Een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen 
communiceren. API’s kunnen gestandaardiseerd zijn op basis van een 
industrieovereenkomst of overheidsbeschikking, of ze kunnen eigendom zijn van een 
specifieke toepassing of leverancier 

AWS, Amazon Web 
Services 

Het openbare Cloud computing-platform van Amazon.  

Azure Het openbare Cloud computing-platform van Microsoft. 

Bandbreedte De hoeveelheid data die tegelijkertijd over een bepaalde verbinding kan worden 
verzonden. Meer is beter/sneller. 

Cloud Een algemene term voor computerresources (servers, opslag, toepassingen en 
diensten) die worden geleverd door een Cloudprovider.   

Cloud-agnostisch Situatie waarbij er geen gebondenheid is met een bepaalde Cloud provider bestaat. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van Cloudportabiliteit. 

Cloud Enabler 

 

Een algemene term die verwijst naar organisaties (meestal leveranciers) die zelf geen 
Cloud providers zijn, maar technologie beschikbaar maken, zoals cloudware, waarmee 
Cloud computing mogelijk is. Een leverancier die technologie of service aanbiedt, 
waarmee een klant of andere leverancier zijn voordeel kan doen met Cloud computing. 

Cloudexchange Een knooppunt voor de ontsluiting van een Cloudprovider. 

Cloudprovider Een organisatie dat Cloud gebaseerde platform-, infrastructuur-, applicatie- of 
opslagdiensten levert. 

Container-
technologie 

Container-technologie biedt de mogelijkheid om applicaties te draaien zonder 
afhankelijk te zijn van de onderliggende servers en software versies, zowel on-premises 
als in de cloud, beheerd en beveiligd vanuit één platform. 

Homomorfe encryptie Een vorm van encryptie die het mogelijk maakt (bepaalde) berekeningen te maken op 
versleutelde informatie. Het resultaat van deze berekening is ook versleuteld, maar 
komt na ontsleuteling overeen met het resultaat als dezelfde berekening was uitgevoerd 
op de oorspronkelijke klare tekst. Om de berekening uit te voeren, hoeft de versleutelde 
data niet eerst ontsleuteld te worden. Hierdoor kan de versleutelde data ook door een 
derde partij beheerd die (nog) niet aan alle beveiligingseisen voldoet. 

Hosting Aanbieden van IT faciliteiten (webruimte en –diensten) die niet on-site zijn. 

Internet 
Kwaliteitspeering 

Inrichting door de Internetprovider van de gegevensuitwisseling waardoor burgers en 
bedrijven een directe koppeling krijgen met de overheid. Het vermindert het effect van 
DDoS aanvallen aanzienlijk door directe koppeling met het internetdeel van de provider 
zelf zodat transport tussen de klanten van de betreffende provider en overheid niet 
beïnvloedt wordt door de rest van internet. 
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Internetprovider Organisatie die toegang verleent tot het internet aan burgers, bedrijven, instellingen en 
overheden. 

IOT Internet of Things Het geheel van apparaten / machines die veelal uitgerust zijn met sensoren die hun 
waarnemingen delen met het internet. 

Peering Het uitwisselen van internetverkeer tussen providers. 

Virtuele Private Cloud 
of VPC 

Het is het idee om van een openbare cloud een virtuele private cloud te maken, met 
name op het gebied van beveiliging en de mogelijkheid om een VPC te creëren voor 
componenten die zich zowel in de cloud als daarbuiten bevinden.  

Een virtual private cloud (VPC) is een on-demand configureerbare pool van gedeelde 
computerbronnen die zijn toegewezen binnen een openbare cloudomgeving, die een 
bepaald niveau van isolatie biedt tussen de verschillende organisaties die de bronnen 
gebruiken. 
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Wat is de Infrastructuur GDI

De Infrastructuur GDI is het samenhangende geheel van marktconforme functies 
(afspraken, standaarden en voorzieningen) voor robuuste en veilige digitale communicatie 
en het gezamenlijk platform voor ontwikkelen en exploiteren van generieke functies voor 
de overheid. 

De Infrastructuur GDI draagt bij aan een herkenbare en betrouwbare overheid, is de 
digitale aorta voor optimale onderlinge samenwerking van de overheid en is het platform 
waar burgers en bedrijven gegevens met de overheid kunnen uitwisselen en diensten 
kunnen afnemen. De infrastructuur GDI ontzorgt bovendien de overheidspartijen op het 
gebied van technische vraagstukken van koppelingen, gegevenstransport, gezamenlijke 
ontwikkelingen en innovatie.
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Onder digitale communicatie wordt verstaan de 
verbinding van:

• door de overheid gebruikte systemen, datacenters en platformen onderling; 
bijvoorbeeld voor het uitwisselen van data of koppelen van processen

• systemen van de overheid met informatievoorziening (portalen) aan burgers en 
bedrijven en hun tussenpersonen

• systemen van het bedrijfsleven met de overheid; bijvoorbeeld systemen van verladers 
met douane systemen of HR-pakketten die geautomatiseerd nieuwe werknemers 
melden

• mens naar mens; bijvoorbeeld door video conferencing

• door de overheid gebruikte infrastructuur met externe cloud omgevingen die door 
overheidspartijen worden ingezet voor hun behoefte aan verwerkingscapaciteit of 
voorzieningen

De (netwerk)infrastructuur is hiervoor uitgerust met detectiemiddelen om de 
betrouwbaarheid en veiligheid te bewaken, het dataverkeer te monitoren, het gebruik bij 
te houden voor analyse, verrekening of audit trail doeleinden.
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Onder het gezamenlijk platform wordt verstaan:

• het geheel van afspraken, standaarden en middelen om gezamenlijk / generieke 

voorzieningen te ontwikkelen, te testen en eventueel te exploiteren. 

• de gestandaardiseerde ontwikkelomgevingen die passen bij de gewenste GDI-

doelarchitectuur en standaarden en die gericht zijn op frequent (door)ontwikkelen van 

functionaliteit, het (keten)testen en het gemakkelijk in exploitatie nemen hiervan 

(CD/CI pipelines)

• de plaats waar eerdere ontwikkelde softwarecomponenten gemakkelijk zijn te vinden 

en te hergebruiken.

• de verwerkingsinfrastructuur voor gemeenschappelijke functionaliteiten  

Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om (gezamenlijk met de markt) innovaties 

te ontwikkelen en beproeven.  
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Visie op ontwikkelingen Infrastructuur GDI
Ontwikkeling Impact op Infrastructuur GDI

De overheid als schakel in de maatschappelijk 
verkeer en niet als doel

Ontsluiting van data en processen middels koppelingsstandaarden, 
interfaces en tussenpersonen. Meerdere kanalen en front-offices zijn 
mogelijk. Digitaal is het nieuwe normaal (maar niet zaligmakend)

Brede standaardisatie van het gegevensverkeer Standaarden en beveiliging op nationaal / Europees niveau . Primair 
gegevens bevragen bij de bron

Burger en bedrijf in regie op hun 
dienstverlening en gegevens

Burger en bedrijf wordt integraal onderdeel van de 
informatievoorziening. Van gesloten naar gecontroleerd open regime. 
Ruimte voor beheer van eigen gegevens

Generieke marktontwikkelingen en breed 
gedragen nieuwe technologieën en concepten 
maken samenwerking en gezamenlijke 
ontwikkelingen gemakkelijker en efficiënter

Er  ontstaat een toenemende consensus over inrichting van 
infrastructuren en verwerkingscentra. Schaalbaarheid, keuzevrijheid en 
flexibiliteit worden vergroot door API’s, Clouds, microservices en 
containers
Maar ook het veiliger maken van het Internet maakt verbeterde vormen 
van samenwerking mogelijk.
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Uitgangspunten en randvoorwaarden 

• De infrastructuur GDI bestaat in de kern uit een minimale set capabilities die echt 
algemeen inzetbaar zijn. De set vormt een samenhangend geheel (stelsel) en wordt gezien 
als vitaal voor overheid en maatschappij

• De infrastructuur GDI faciliteert de onderlinge overheidssamenwerking om te komen tot 
goede diensten en de ontzorging van de aangesloten partijen

• De infrastructuur GDI is dusdanig uitgevoerd dat alle partijen erop kunnen vertrouwen ook 
in crisissituaties 

• De infrastructuur GDI is een samenwerking van zowel de overheid als de markt 

• Bij de infrastructuur GDI  staat de beveiliging en continuïteit / robuustheid centraal 

• Gebruik van hedendaagse technologie om wendbaar gebruik te kunnen maken van nieuwe 
mogelijkheden en tegelijkertijd voorkomen van vendor lock-in

• Controle op gebruik en beheer van de Infrastructuur GDI is goed geregeld.
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Functies nieuwe Infrastructuur GDI (1)
De Infrastructuur GDI is het geheel van afspraken, standaarden en (generieke) voorzieningen voor het digitale 
transport, opslag, routering, monitoring, beheersing en beveiliging van uit te wisselen gegevens inclusief de 
digitale toegang tot deze uitwisseling. 

Onderkende functies:

Functie Toelichting Essentie 

Digitale 
aansluiting

Het ondersteunen van de digitale aansluiting met en 
voor de overheid 

Deze functie geeft invulling bij het aansluiten op de diverse 
uitwisselstandaarden waar de overheid mee wordt 
geconfronteerd. Dit vereenvoudigt het werk van de betreffende 
instituten en maakt het ook voor de afnemers eenvoudiger om 
met de overheid uit te wisselen.

Digitaal 
transport 
(connectiviteit)

Transport van gegevens tussen burgers/bedrijven en 
overheden en overheden onderling. 

Deze functie geeft invulling aan Internet Kwaliteitspeering/  
Mobiele kwaliteitspeering voor gegevensuitwisseling, het 
ontsluiten van Cloudproviders en het benodigde 
afsprakenstelsel

Detectie 
cyberdreigingen 

Infrastructurele faciliteit om dreigingen op 
netwerkniveau te detecteren en te delen. 

Deze functie geeft invulling aan het GDI breed voor alle 
overheidsorganisaties en hun ketenpartners in de markt 
beschikbaar maken. 
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Functies nieuwe Infrastructuur GDI (2)
Onderkende functies:

Functie Toelichting Essentie 

Opslag Infrastructurele mogelijkheden om data veilig op te 
slaan. 

Deze functie geeft invulling aan robuuste, veilige opslag van data 
in rust, in transit (denk aan buffers) en in memory (denk aan 
caches). Initieel t.b.v. de generieke functies.

Hosting Infrastructurele mogelijkheden om algemene 
/gezamenlijke websites, applicaties en 
informatiesystemen (registers) te hosten. 

Deze functie geeft invulling aan het maken van overheidsbrede
afspraken en gebruiken van standaarden voor cloud-agnostische 
containertechnologie. Initieel t.b.v. de generieke functies.

Logging Het strikt bijhouden van loggegevens van de 
infrastructuur 

Deze functie is ervoor om te zorgen dat logging binnen de 
infrastructuur op één standaard en uitwisselbare wijze wordt 
uitgevoerd zodat de infrastructuur als geheel door de 
beheerders is te monitoren en te besturen. Inclusief afspraken 
voor end-to-end monitoring.

Audit Trail Vastleggen van transport en eventuele verwerking 
van gegevens 

Deze functie verzorgt het onweerlegbaar vastleggen van de 
manier waarop gegevens door de GDI zijn getransporteerd en 
eventueel zijn verwerkt. Inclusief afspraken voor end-to-end 
audit trail.  Deze functies is er voor auditeurs

21-7-2020 GDI Perspectief Infrastructuur 9



Afspraak, standaard of voorziening?

Veel functies van de Infrastructuur GDI zijn in hun aard generiek en worden in de markt breed 
herkend. Voor de toekenning van de implementatievorm Afspraak, Standaard of (federatieve) 
voorziening geldt:
- De digitale aansluiting is veelal een set van standaarden aangevuld met een voorziening voor 

transformatie. 
- Het digitaal transport, de opslag, de logging, de hosting, de detectie en de audit trail zijn 

voorzieningen of een federatie van voorzieningen.
- Voor de hosting geldt dat deze zich leent om als federatieve voorziening te worden ingevuld 

maar zou ook als een set standaarden kunnen worden gezien.
- Voor een goed samenwerkende logging en audit trail functie is het van belang dat deze 

naadloos aansluiten bij de logging en audit trail functies van de aangesloten partijen. Alleen 
dan kan succesvol end-to-end worden nagegaan wat er heeft plaatsgevonden. Naast een 
voorziening is een goed afsprakenstelsel een vereiste.
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Oude wijn?

De hierboven genoemde functies zijn niet spectaculair en relatief 
standaard. Nieuw is dat er integraal is gekeken naar de beperkte set 
samenhangende functies waar de overheid en maatschappij blind 
op moeten kunnen vertrouwen. Daarbij blijkt dat standaarden en 
voorzieningen aan vervanging / updates of, zoals in het geval van de 
digitale aansluiting, aan sanering toe zijn. De ondersteuning in de 
vorm van hosting t.b.v. het ontwikkelen, exploiteren en vernieuwen 
van gemeenschappelijke voorzingen is nieuw.  

Wat verder noodzakelijk is, is de verdere afstemming op het gebied van logging en 
audit trail.

Toch zal er nog het nodige moeten veranderen aan de Infrastructuur GDI om geheel 
bij de tijd te passen en te blijven. Hiervoor zijn ontwerpcriteria noodzakelijk.
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Ontwerpcriteria (niet limitatief)
Bij de verdere uitwerking van de Infrastructuur GDI onderkennen we de volgende ontwerpcriteria:

• De functies van de Infrastructuur GDI zijn echt generiek, autonoom inzetbaar en breed toepasbaar. 
Specifieke functies worden door de overheidspartijen zelf of in samenwerking gerealiseerd.

• Beveiliging en privacy zijn gegarandeerd door de infrastructuur GDI te ontwerpen en realiseren volgens 
het Privacy by design uitgangspunt.

• Doorontwikkeling van het platform mag de werking en beveiliging niet verminderen. Bijvoorbeeld: mocht 
een functies als video conferencing als onderdeel van de infrastructuur worden opgenomen dan moet het 
bestaande stelsel daarvoor robuust genoeg zijn.

• Maximale digitale beschikbaarheid en toegankelijkheid van de overheidsdienstverlening is een vereiste. 
De infrastructuur kent geen single point of failures en heeft in analogie van de prioriteitsstroken in het 
verkeer een eigen busbaan.

• Afhankelijkheden van leveranciers en/of schaarse kennis is minimaal. We baseren ons op in de markt 
herkende gangbare design patterns (= bewezen concepten) voor de opdeling in functies en hun invulling 
door (markt) standaarden en voorzieningen. Er moet de mogelijkheid bestaan om functies te kunnen out-
of insourcen naar gelang de politieke / maatschappelijke context die hierom vraagt. Ook moet breder dan 
alleen GDI gebruik mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor de functies hosting en opslag.
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Schematisch
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