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Waar zijn wij van…. 

• GEMMA architectuur 

• Gegevens en berichten standaarden 

• Leveranciersmanagement 

• Architectuur als verbinding met diverse 
programma’s en projecten 

– Kennis leveren 

– Basisproducten leveren 



Informatiemodel RSGB op hoofdlijnen 

Draagt er aan bij dat gemeenten en daarmee 
samenwerkende organisaties in staat zijn om de 
kern van hun gegevenshuishouding, de 
basisgegevens, in samenhang eenmalig te 
onderhouden en meervoudig te gebruiken bij de 
uitoefening van hun taken 
 

• View SUBJECT 

• View Adressen, gebouwen en terreinen 

• View Kadaster 

• View Topografie 

• View WOZ 



Het SUBJECT is de 
verzameling van 
PERSOONen: NATUURLIJKe 
PERSOONen en NIET-
NATUURLIJKe PERSOONen, 
en VESTIGINGen.  

Deel RSGB 
Subjecten 



Naast RSGB ook zaakgericht werken 

• Zaakgericht werken waarin ook verbinding leggen met 
basisgegevens 



Actueel: beweging naar eindproductstandaarden 

Externe standaarden 

iWMO / iJW 

CMIS Protocolbindingen 

Generieke standaardisatieafspraken 

NEN3610 
IM…. 

XML, WSDL, REST, 
JSON, SOAP, HTTP 

 

Digikoppeling 
WUS /EBMS 

 

Gemeenschappelijke Afspraken 
Berichtenstandaarden 
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Ontwikkeling standaarden en 
GEMMA, 03-02-2017 



Actueel: DA2020 
en Omgevingswet 



Hoe zit het dan met het gebruik…… 



Bewegingen 

• Denken vanuit inwoners en  
ondernemers by design 

• Beveiliging by design 

• Privacy by design 

• Archief by design 

• Regie op autorisatie en toegang by design 

• Gegevenslandschap: bevragen en bewerken 
bij de bron 

• Transparant en open 

• Samen organiseren 

 



Beweging in voorzieningen en stelsels 

• Overheid breed 

• eID (voor inwoners, ondernemers en 
professionals) 

• Digitaal ondertekenen 

• Inzage in gebruik van gegevens 

• Collectieve infrastructuur 

• Gegevensbronnen via API’s beschikbaar 
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Inrichting informatievoorziening nu 

Verbinding tussen/met (basis)registraties 



Regels (logica) Autorisatie 

Gebruikersinterfaces 

Audit logging 

Gemeentelijke 
gegevens 

Authenticatie 

Keten- en netwerk 
gegevens 

Basis 
gegevens 
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Beweging 

• Interfaces los van authenticatie, bedrijfsregels 
en gegevens  



Applicaties anders inrichten 

• Geen eigen gegevens meer 

• Sturen op slimme interface 

 



Wat zien we: API- en URI-strategie van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet 
• Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld 

als “open stelsel”. Alle functionaliteiten en gegevens van het 
stelsel worden  als service (API) aangeboden.  

• De services moeten toegankelijk genoeg zijn om een brede 
ontwikkel-community aan te spreken (ontwikkelvriendelijk). 

• Het beoogde resultaat van een gemeenschappelijke strategie 
voor API’s is een stelselbrede standaardisatie en 
uniformering van de manier waarop API’s worden 
aangeboden.  

• Hiermee wordt de leercurve en de Time To First Successful 
Call (TTFSC)[1] verkort. Dit is niet alleen nodig voor intern 
gebruik maar ook voor het succes van het open stelsel voor 
derden. 
 

[1] De tijd die een ontwikkelaar nodig heeft om de eerste keer met een 
aangeboden dienst of dataset van het DSO aan de slag te kunnen ofwel 
Time To First Successful Call (TTFSC) is hierbij cruciaal. Uitdaging voor 
het DSO is om API’s aan te bieden met een lage TTFSC. Hiervoor wordt 
aansluiting gezocht bij defacto internet standaarden, aangevuld met in 
de geo-wereld gangbare standaarden. 

 



Ander gesprek… 

• Denken in registers en stelsels 

• Overheid is eigenaar en regievoerder van 
gegevens die zij vast moet leggen 

• Data bij de bron (terugdringen lokale kopieën) 

• Verplicht hergebruik 

• Transparantie over toepassing van gegevens 

• “Samen organiseren” als vervanging van 
lokale informatievoorziening 

• Vraagt om een evolutie/transitie naar deze 
manier van werken (langere termijn visie) 

• Bedreiging… 
               …. of nieuwe kansen? 

 



Gebruikersauthenticatie 

Dienstenaanbod aan gemeenten en ketenpartijen 
 

Gegevenscatalogus 

Gegevensbronnen 

Gemeenten en keten- en netwerkpartijen 

Processystemen Mobiele apps 

Burgers en bedrijven 

Dienstenaanbod aan burgers en bedrijven 

Mobiele apps 

Authenticatie 

Dienstencatalogus 
Beheren van 

toestemmingen 
Inzien  

eigen gegevens 

Inzien uitwisseling 
eigen gegevens 

Correctie 
eigen gegevens 

E-Formulieren 

Diensten 

Bijhouden van  
gegevens 

Signaleren en 
notificeren 

Ontsluiten van 
(open) gegevens 

Gemeenten 

Actuele  en  
historische gegevens 

Gegevensintegratie en virtualisatie 

Gegevens  
abstractie 

Gegevens 
federatie 

Gegevens 
delivery 

Gegevens 
transformatie 

Aanvragen en  
melden 

Analyse 
systemen 

Dienstensautorisatie 

Autorisatie 
Doelbinding en 

toestemming 
Audit logging 

Landelijke partijen 

Actuele  en  
historische gegevens 

Keten- en netwerkpartijen 

Actuele  en  
historische gegevens 
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Netwerk (Diginetwerk Koppelnetten, Internet) 
 

Regels 
(logica)  

Netwerkbeveiliging 

Netwerk security 
management 
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