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 Inleiding 

 

1.1. Vormen van vertegenwoordiging 
De term ‘machtigen’ wordt in de praktijk in verschillende betekenissen gebruikt, 
waarbij allerlei vormen van vertegenwoordiging van een partij door een andere 
partij wordt bedoeld. Bij het formuleren van de doelstellingen van het  
programma Machtigen is het van belang om duidelijk te maken wat er in de context 
van het programma onder wordt verstaan. 
 
Machtigen is het vrijwillig verstrekken van bevoegdheid door een belanghebbende 
aan een gemachtigde ten aanzien van de verrichting van een specifieke dienst of de 
afhandeling van een zaak. Het verstrekken van een machtiging is vormvrij; een 
mondelinge overeenkomst is voldoende. Bij het gebruik van een machtiging, 
bijvoorbeeld in een digitale context bij een overheidsdienst, worden doorgaans 
meer eisen gesteld. 
 
De term ‘belanghebbende’ wordt in dit document verder gebruikt om in alle 
situaties de vertegenwoordigde partij aan te duiden. In het geval van vertegen-
woordiging past de term ‘betreffende’ soms beter, denk aan situaties als onder 
curatelestelling of bij een nabestaandenmachtiging. De term belanghebbende is de 
meer bekende term vanuit de context van vrijwillig machtigen. 
 
Wettelijke vertegenwoordiging betreft alle soorten van vertegenwoordiging waarbij 
de relatie tussen twee personen reeds is vastgesteld. Denk hierbij aan curatoren, 
bewindvoerders, ouders van minderjarige kinderen en directeur/ eigenaren (met 
onbeperkte bevoegdheid) van bedrijven. Wettelijke vertegenwoordiging is 
vertegenwoordiging die rechtsgeldig is. Hier is niets vrijblijvends aan, niet voor de 
belanghebbende en niet voor de vertegenwoordiger. Dit is het essentiële verschil 
met machtigen, waarbij een persoon op vrijwillige basis iemand anders zijn 
belangen laat behartigen. Bestaande registers, waarin vormen van wettelijke 
vertegenwoordiging staan die hier bedoeld worden, zijn bijvoorbeeld het CCBR 
(Centraal Curatele en Bewinden Register), het CGR (Centraal Gezagsregister), en 
de BRP (Basisregistratie Personen, voor informatie over de ouder-kind relatie).  
 
Zowel vrijwillige machtigingen als wettelijke vertegenwoordigingsrelaties kunnen 
zich zowel tussen natuurlijke personen, als tussen rechtspersonen, als tussen 
natuurlijke personen en rechtspersonen voordoen. Deze worden horizontale 
machtigingen genoemd. Daarnaast bestaan er ook zogenoemde verticale 
machtigingen, die we hier definiëren als machtigingen binnen een organisatie, 
waarbij een medewerker de bevoegdheid krijgt om namens de organisatie bepaalde 
handelingen te verrichten. eHerkenning biedt een authenticatiedienst die tegelijker-
tijd een verticale machtiging betreft. 
 
De situatie komt ook voor dat een gemachtigde een derde inschakelt om een 
bepaalde taak uit te voeren. Het uitbesteden van de uitvoering van een (deel)taak 
door de gemachtigde aan een derde wordt ook wel een ketenmachtiging genoemd. 
Bij een ketenmachtiging verricht de 'laatste schakel' (gebruiker) op basis van alle 
vastgelegde machtigingen de handeling.  
 
Machtigen speelt in de praktijk vaak ook een rol bij het afhandelen van 
administratieve zaken met de overheid, waarbij het gaat om de nabestaanden van 
een overledene. 
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Een machtiging kan op het niveau van een dienst1 worden vastgelegd, maar ook op 
het nog fijnmaziger niveau van een zaak. Een zaak wordt hier gezien als een 
nadere specificatie van een dienst. Werken met zaakdossiers sluit aan bij hoe veel 
overheidsorganisaties de interactie met hun klanten hebben georganiseerd. 
 
Al deze vormen van machtigen of vertegenwoordiging vallen binnen scope van het 
programma Machtigen. In sommige gevallen kan daarbij gebruik gemaakt worden 
van bestaande oplossingen (bijvoorbeeld doorontwikkeling van DigiD Machtigen 
voor vrijwillige machtigingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen, of 
eHerkenning voor verticale machtigingen) en in andere gevallen is een 
ontwikkelinspanning benodigd omdat de oplossing nog niet beschikbaar is 
(bijvoorbeeld bij wettelijke vertegenwoordiging of bij nabestaanden machtigingen).     

1.2. Doel 
De Globale Architectuur Machtigen schetst de oplossingsrichting voor het brede  
machtigingsvraagstuk in het kader van het programma Machtigen. De Globale 
Architectuur definieert de kaders en principes van de oplossing en vormt het 
startpunt voor de verdere inrichting en voor de nadere uitwerking in realisatie-
plateaus. Met de vaststelling van de Globale Architectuur is de werkelijkheid 
overigens niet ‘in beton gegoten’; voortschrijdend inzicht en nieuwe (aanpalende) 
ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor het aanpassen van de Globale 
Architectuur. Dergelijke (voorstellen tot) aanpassingen zullen volgens een 
gereguleerd proces en langs dezelfde instemmingslijn verlopen als dit document. 
 
De Globale Architectuur doet geen dwingende uitspraken over de exacte uitwerking 
van de verschillende onderdelen. Het is dan ook geen blauwdruk voor de verdere 
implementatie, maar geeft wel de kern van het ontwerp, de basiselementen en de 
kaders en principes weer.  
 
De Globale Architectuur richt zich op techniek en standaardisatie daarvan. Voor het 
behalen van de doelstellingen op het gebied van Machtigen binnen de overheid is 
daarnaast ook standaardisatie op proces noodzakelijk. Standaardisatie van 
processen valt daarmee binnen de scope van het programma, maar buiten dat van 
de voorliggende Globale Architectuur. 

1.3. Opdracht 
Het programma Machtigen heeft tot doel verbetering en samenhang aan te brengen 
in het huidige machtigingslandschap. Dat landschap wordt op dit moment enerzijds 
gekenmerkt door een veelheid aan machtigingsvormen en -relaties. Anderzijds 
ontbreken specifieke machtigingsvormen en functionaliteiten die maatschappelijk 
zeer gewenst zijn. Kernbegrippen voor het programma zijn het gebruiksgemak voor 
burgers en organisaties (zoals bedrijven, instellingen en professionals) en de 
ontzorging van dienstaanbieders. 

  

                                                
1 Diensten zijn de voor de omgeving herkenbare onderdelen van de overheid (in tegenstelling tot de 

interne organisatie, processen en systemen). NORA 3.0 Katern Strategie 
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De opdracht van het programma in de huidige voorbereidingsfase is tweeledig:  
1. Stel het globale ontwerp op voor een oplossing voor het machtigingsvraagstuk in 
het publieke domein met betrekking tot zowel burgers als organisaties, zoals 
bedrijven, instellingen en professionals.  

Voor het realiseren van het hiervoor bedoelde globale ontwerp wordt een 
gefaseerde aanpak voorzien in de vorm van plateaus, bestaande uit modules.  

2. Stel, op basis van de functionele behoeften van de betrokken publieke 
dienstaanbieders, een Project Start Architectuur op voor het eerste plateau. 
 
Dit document geeft invulling aan de eerste opdracht voor deze fase; het opstellen 
van het globale ontwerp. Gegeven de kaders en principes, zoals in deze Globale 
Architectuur beschreven, worden in een plateaugewijze aanpak de functionele 
behoeften gerealiseerd. Ten behoeve van de aansluitende realisatiefase (vanaf de 
zomer van 2018) wordt voor Plateau 1 een Project Start Architectuur (PSA) 
opgesteld. Deze PSA fungeert als blauwdruk voor de implementatie. 
 
De opdracht tot realisatie is overigens nog niet verstrekt. Daartoe zal het 
programma in juli een Plan van Aanpak, inclusief de PSA voor Plateau 1, aan de 
stuurgroep Machtigen voorleggen. 
 

1.4.  Totstandkoming van de machtigingsoplossing 
Het brede machtigingsvraagstuk omvat een veelheid aan functionele behoeften bij 
zowel de dienstaanbieders als de gebruikers, die niet gelijktijdig te realiseren zijn. 
Het programma heeft de aanpak daarop afgestemd in de vorm van een 
plateauplanning. Onderstaande visualisatie geeft de kern van deze aanpak weer.  
 

 
De Globale Architectuur is opgesteld ten behoeve van de structurele oplossing voor 
het machtigingsvraagstuk en ligt in lijn met de (concept)hoofdlijnennotitie en 
uitgangspunten die voor de stip op de horizon zijn geformuleerd. Voor de 
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verschillende realisatieplateaus worden per plateau gedetailleerde architectuur 
documenten opgeleverd.  
 
De realisatie van functionele behoeften is leidend bij de plateauplanning. Generieke 
componenten worden per plateau gerealiseerd voor zover deze noodzakelijk zijn 
voor de functionele behoefte die op dat moment gerealiseerd wordt. De inhoud van 
elk plateau wordt bepaald in de stuurgroep op basis van de bijbehorende PSA.  
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 Toekomstige situatie 

2.1. Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten gelden voor het programma Machtigen en zijn tevens 
gehanteerd bij de uitwerking van de Globale Architectuur.  

• Gebruiker centraal;  
Stel de gebruiker centraal in het ontwerp en in de verdere uitwerking. 

• Ontzorgen dienstaanbieders;  
Dienstaanbieders krijgen een enkel contactpunt, zowel voor administratieve 
zaken als voor het koppelvlak voor machtigen. 

• Generiek en specifiek; 
Baken goed af wat generieke faciliteiten zijn en wat dienstaanbieder-
specifiek is. 

• Zowel burgers als organisaties;  
Focus ligt op machtigen voor diensten in de (semi) publieke sector, voor 
zowel burgers als organisaties. 

• Publiek –Private registers;  
Neem naast publieke, ook private registers die machtigingen voor publieke 
diensten bevatten mee in de oplossing. 

• Groeimodel;  
Bied een groeipad voor zowel die partijen die nog niet werken met digitale 
machtigingen, als voor partijen die dat al in meer of mindere mate doen.  

• Kanaal onafhankelijkheid; 
Machtigingen zijn bruikbaar via elk kanaal (web, system-to-system, 
analoog). 

• Ontwerpkeuzes huidige voorzieningen zijn niet leidend;  
Kijk voor de structurele oplossing verder en breder dan het huidige aanbod 
aan voorzieningen. 

• Veiligheid en eenvoud in gebruik; 
Maak het gebruik laagdrempelig, met inachtneming van veiligheids-
aspecten, in het bijzonder voor minder-digivaardigen. 

• Transparantie in gebruik;  
Maak het gebruik inzichtelijk voor zowel gebruikers als dienstaanbieders.  

• Resultaat inventarisatie functionele behoeften is leidend; 
Focus op de benoemde functionele behoeften en de aangegeven prioriteit 
daarvan. 

• Het autorisatiebesluit voor het verlenen van toegang tot een dienst ligt 
altijd bij de dienstaanbieder;  
Vanuit machtigen worden gegevens aangeleverd ter ondersteuning van die 
beslissing. 

 
In aanvulling op deze uitgangspunten staan bij het opstellen van de Globale 
Architectuur de functionele behoeften centraal, die zijn aangeleverd vanuit de 
deelnemende partijen in de stuurgroep Machtigen. Daarnaast zijn de inzichten 
meegenomen, die zijn ontstaan door discussies in de verschillende gremia die 
hiervoor zijn georganiseerd (expertgroepen en het Tactisch voorportaal Machtigen). 
  
De functionele behoeften zijn geïnventariseerd, geprioriteerd (H/M/L) en er is 
beoordeeld of de functionele behoefte generiek of specifiek is. Dit heeft een lijst 
opgeleverd van in totaal 46 functionele behoeften, die richting geven aan de globale 
architectuur. Ze geven richting in de zin dat deze functionele behoeften in ieder 
geval te realiseren moeten zijn binnen de machtigingsoplossing. Daarmee bepalen 
de functionele behoeften mede de oplossingsrichting. Zie Bijlage 2 voor de lijst met 
functionele behoeften.  
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Er zijn door het programma een aantal clusters van functionele behoeften met als 
prioriteit Hoog gedefinieerd, te weten: 

• Registratieproces 
• Wettelijke vertegenwoordiging 
• Zaakmachtigen 
• Toepassingsgebied 
• Nabestaandenmachtigen 

Het cluster Nabestaandenmachtigen wordt nader gespecificeerd, op basis waarvan 
de verdere aanpak nog wordt bepaald. Voor de overige clusters geldt dat er reeds 
expertgroepen bijeen zijn geweest (i.c. Wettelijke vertegenwoordiging en 
Zaakmachtigen) of op dit moment zijn georganiseerd (i.c. Registratieproces en 
Toepassingsgebied). Voor de onderwerpen Wettelijke vertegenwoordiging en 
Zaakmachtigen is een korte samenvatting van de concept oplossingsrichting 
opgenomen in Bijlage 3. 
 
Op basis van al deze inbreng is dit globaal ontwerp gemaakt, in de vorm van een 
‘hoog over’ architectuurplaat die actoren en functionele componenten benoemt, en 
die beschrijft hoe deze onderling communiceren. Deze plaat (zie hoofdstuk 2.3) is 
gaandeweg getoetst in de expertgroep Ontwerp en in andere architectuurgremia en 
bijgesteld waar nodig.  

2.2. Omgeving 

2.2.1. Relatie met authenticatiediensten en eID 
De machtigingsoplossing wordt zo ingericht dat het mogelijk is om met meerdere 
identificerende nummers te werken. Daarbij zijn in ieder geval BSN, KvK, RSIN en 
eIDAS UniquenessID meegenomen.  
Welke identificerende nummers ondersteund worden, is voor een groot gedeelte 
afhankelijk van wat authenticatiediensten2 kunnen leveren bij het vaststellen van 
de identiteit van een gebruiker. Deze identificerende nummers zijn afkomstig uit 
(basis)registraties en worden in het machtigingsproces getrapt gebruikt via de 
authenticatiediensten.  
 
Zowel authenticatiediensten voor het burger-domein (DigiD) als voor het 
organisatie-domein (eHerkenning) zijn in scope van deze Globale Architectuur. Dit 
uitgangspunt is in lijn met de (concept)wet Digitale Overheid, die ruimte laat voor 
alle vormen van  machtigen, inclusief organisatie-organisatie machtigen3. 
 
Er is een relatie met de eID Routeringsvoorziening. De Routeringsvoorziening is een 
technisch component dat fungeert als doorgeefluik tussen de authenticatiediensten, 
de bevoegdheidsverklaringsdienst en dienstaanbieders. De Routeringsvoorziening 
heeft tot doel authenticatiediensten eenvoudig te ontsluiten voor dienstaanbieders. 
Daarnaast zit ook het ontsluiten van de machtigingen binnen scope van de 
routeringsdienst. Echter, de scope van de Routeringsvoorziening is beperkt tot het 
burgerdomein. De opdracht van het Programma Machtigen is breder. Dit kan 
betekenen dat voor sommige vormen van interactie tussen dienstaanbieder en de 
Machtigingsoplossing een directe verbinding tussen de 

                                                
2 Onder authenticatiediensten kunnen zowel web-authenticatiemiddelen als system-to-system 

authenticatiemiddelen worden verstaan.  
3 Tijdens de bespreking op 24 april 2018 met onder meer de penvoerder BZK van de conceptwet DO is 

bevestigd dat de wetstekst zo bedoeld is, dat deze ook ruimte laat voor organisatie-organisatie  
machtigen. Dit is daarmee vooralsnog het uitgangspunt voor het programma Machtigen, en als 
uitvloeisel daarvan ook voor deze Globale Architectuur.  
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Bevoegdheidsverklaringsdienst en dienstaanbieders gelegd zal moeten worden. 
Deze aparte verbindingen zijn onder andere (uitgaande van de huidige scope van 
de Routeringsvoorziening) nodig voor organisatiemachtigingen en 
zaakmachtigingen.  
 
Er is ook een relatie met de eID voorziening Inzageregister. Deze voorziening biedt 
inzage in het gegeven of iemand één of meer machtigingen op betrouwbaarheids-
niveau Substantieel of hoger heeft staan in een machtigingsregister. Het 
programma Machtigen heeft daarentegen de opdracht om inzichtelijk te maken 
welke machtigingen een gebruiker heeft; daarnaast is de scope niet beperkt tot 
machtigingen op niveau Substantieel of hoger. Omdat de invulling en het doel 
(deels) verschillen, valt de daadwerkelijke overlap in functionaliteit mee. Daarnaast 
komt de presentatie van de verschillende gegevens samen binnen MijnOverheid. 
Hier kan de samenhang in presentatie van gegevens vormgegeven worden.  
Voor de verdere afstemming met de werking van de benoemde voorzieningen wordt 
op inhoudelijk (architectuur)niveau overleg gevoerd. De uitkomsten hiervan geven 
een nadere invulling aan de werking van onderdelen van de Globale Architectuur. 
De in hoofdstuk 2.3 geschetste architectuurplaat verandert daarmee naar 
verwachting niet in wezenlijke zin. 

2.2.2. Relatie met basisregistraties 
Basisregistraties kunnen op meerdere manieren worden ingezet. Ten eerste om 
gegevens van Burgers en Organisaties op te halen die nodig zijn bij de registratie 
van machtigingen en eventueel ook om machtigingen in te trekken. Denk hierbij 
aan namen en adressen van burgers of organisaties.  
Gegevens uit basisregistraties kunnen relevant zijn in de context van machtigen. 
Een dienstaanbieder zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat een machtiging alleen 
aangegaan kan worden tussen twee meerderjarige burgers. Hierbij bestaat een 
spanningsveld tussen het ontzorgen van dienstaanbieders bij het zelf bepalen of 
een gebruiker toegang tot de eigen dienst krijgt, het principe dat authentieke 
gegevens moeten worden gebruikt, en het creëren van een eenduidige werking van 
machtigen voor de eindgebruiker. Hier moet in ieder geval ruimte worden gelaten 
aan de dienstaanbieder om een eigen interpretatie te doen van de aangeleverde 
gegevens. Vanzelfsprekend wordt dit nader uitgewerkt in de PSA voor Plateau 1.  
Een andere toepassing zit bij de ontsluiting van gegevens uit basis registraties die 
vertegenwoordigingsrelaties bevatten. Deze toepassing wordt uitgewerkt onder 
Wettelijke Vertegenwoordiging.  

2.2.3. Relatie met e-Overheid bouwstenen 
Binnen de wereld van de digitale overheid bestaan meerdere bouwstenen die het 
proces van machtigen (op enige wijze) ondersteunen. 
 
Dit zijn bijvoorbeeld: 

- MijnOverheid 
- Berichtenbox voor burgers 
- Berichtenbox voor bedrijven 

Deze onderlinge relatie krijgt in de nadere uitwerking van de machtigingsoplossing 
de nodige aandacht en zal zijn weerslag vinden in de PSA van Plateau 1 en verder.  

2.3. Schets van de architectuur 
Het doel van de hieronder geschetste architectuur is om de gebruiker in staat te 
stellen een totaaloverzicht te krijgen van de bestaande machtigingen en zijn 
machtigingen bij alle dienstaanbieders te kunnen gebruiken; ongeacht in welk 
register deze staan en via welk kanaal ze worden gebruikt. Daarnaast stelt het de 
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dienstaanbieder in staat om eenvoudig kennis te nemen van alle mogelijke 
bestaande machtigingsrelaties, in het kader van de autorisatievraag. Eenvoudig, 
want de dienstaanbieder hoeft niet zelf alle achterliggende registers te bevragen.  
Voor het realiseren van de samenhang in het landschap wordt de 
inrichting van een afsprakenstelsel voorzien, waarbij de noodzakelijke 
afspraken worden geborgd.  
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De figuur is opgebouwd uit twee delen. De bovenzijde bevat alle gebruikers; 
belanghebbenden, vertegenwoordigers en dienstaanbieders. De ‘U’ vorm om de 
belanghebbenden en vertegenwoordigers geeft aan dat de interactie die gebruikers 
hebben via verschillende kanalen kan verlopen; daarbij is de vertegenwoordigings-
relatie altijd geldig, ongeacht het kanaal.  
 
De onderzijde beschrijft de elementen van de machtigingsoplossing. Hierbij zijn de 
functionele delen die een directe interactie hebben met de gebruiker of 
dienstaanbieder bovenaan geplaatst, en de plaatsen waar de relaties zijn 
opgeslagen staan onderaan. Hieronder wordt een uitleg gegeven van elk van de 
onderdelen van de oplossing.  

 
De blokken in de kleur blauw zijn die onderdelen die binnen de reikwijdte van het 
programma vallen vanuit de opdracht om samenhang aan te brengen in het 
landschap. Onderdelen in de kleur grijs, zijn onderdelen die een rol spelen in de 
brede machtigingsoplossing, maar waar de verantwoordelijkheid buiten het 
programma ligt.  

2.3.1. Publiek Machtigingsbeheer 
Het beheren van een machtiging verloopt via Machtigingenbeheer. Onder het 
beheer van machtigingen valt onder andere: 

• aanvragen, 
• registreren,  
• verwijderen,  
• beperken,  
• inzien gebruik, 
• uitbreiden. 
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In principe heeft elk machtigingsregister zijn eigen machtigingenbeheer. Wanneer 
er sectorale of private machtigingsregisters zijn, zullen deze via een eigen interface 
te benaderen zijn.  
 
Het Publiek Machtigingsbeheer is het totaal aan faciliteiten waarmee de gebruikers, 
machtigingen kunnen beheren. In basis zijn alle functies via meerdere kanalen uit 
te voeren. Voor burgers zal met name het Web- en App-kanaal worden ingezet. 
Voor organisaties zullen functies zowel via Web- als via System-to-System(S2S)- 
kanalen ontsloten worden.  

2.3.2. Sectoraal en Privaat Machtigingen beheer 
Elk machtigingsregister dat onderdeel uitmaakt van de brede machtigingsoplossing 
heeft zijn eigen beheermogelijkheden voor machtigingen. Deze beheer interfaces 
kunnen door de eigenaar van de registratie zelf worden ingericht. Daar waar 
machtigingen worden geregistreerd die ook buiten de eigen sector gebruikt worden, 
zullen de registratieprocessen moeten voldoen aan stelseleisen die de 
betrouwbaarheid van de machtigingen waarborgen.  
 
Uitgangspunt bij de sectorale registers en private registers is dat zij machtigingen 
registreren op basis van diensten uit de dienstencatalogus. Wanneer zij 
machtigingen registreren in een andere (vrije) vorm kunnen deze niet gebruikt 
worden als sectoraal of privaat machtigingsregister.  
 
Over de relatie tussen het Publiek Machtigingenregister en sectorale 
machtigingsregisters binnen het stelsel worden richtlijnen opgesteld die gelden voor 
de deelnemende machtigingsregisters. Deze richtlijnen zijn onder meer nodig 
omdat de doelstelling en juridische basis van de bestaande machtigingenregisters 
verschillen.  
 
Registers waar (machtigings)relaties staan opgeslagen in een andere vorm kunnen 
potentieel wel aansluiten via de route van wettelijke vertegenwoordiging. Het 
Handelsregister bevat bijvoorbeeld informatie die gebruikt kan worden voor 
vertegenwoordiging. Bestuurders met onbeperkte bevoegdheid (in het geval van 
een eenmanszaak de eigenaar) mogen hun bedrijf vertegenwoordigen. Het 
Handelsregister wordt in dit geval niet gezien als machtigingsregister, maar als 
wettelijk register.  
Zo zijn bijvoorbeeld bij het Handelsregister diverse bevoegdheden / machtigingen 
te registreren, die qua proces en vanuit belang en gemak van de ondernemer 
moeilijk te scheiden zijn. Wanneer de machtigingen op basis van diensten uit de 
Dienstencatalogus worden opgeslagen, kan het Handelsregister voor deze 
machtigingen fungeren als een sectoraal register. Vanuit het programma wordt met 
de KvK en andere bestaande registers bestuurlijk afgestemd over de mogelijkheden 
en het proces bij inrichting van het machtigingsstelsel.    

2.3.3. Machtigingsinzagedienst 
De gebruiker moet makkelijk kunnen zien door wie hij gemachtigd is en wie hij 
gemachtigd heeft. Wanneer machtigingen in meerdere registers opgeslagen kunnen 
zijn verliest de gebruiker het overzicht. Gezien de risico’s die gepaard gaan met 
machtigingen is het onwenselijk dat een gebruiker zelf moet bijhouden waar zijn 
machtigingen zijn geregistreerd. 
  
Als oplossing voor dit probleem is de Machtigingsinzagedienst gedefinieerd. Via 
deze dienst kan de gebruiker op één plaats inzicht krijgen welke machtigingen hij 
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heeft verleend of ontvangen. De ontsluiting van de informatie zou kunnen gaan via 
een eigen specifiek portaal, maar het kan ook (als webservice) onderdeel worden 
van generieke portalen als MijnOverheid (MO) en MijnOverheid voor Ondernemers 
(MOvO). Naast inzage via portalen wordt tevens een mogelijkheid voorzien om 
zonder computer inzage te krijgen in alle machtigingen door een telefonische 
helpdesk in te richten die een overzicht per post naar het huisadres kan sturen. Dit 
veronderstelt overigens nadere afspraken over de ondersteuning hiervan. 

2.3.4. Bevoegdheidsverklaringsdienst 
De Globale Architectuur gaat uit van een situatie waarbij er meerdere bronnen 
kunnen zijn waar machtigings- en vertegenwoordigingsinformatie is opgeslagen.  
 
Dit component zorgt ervoor dat de dienstaanbieder ontzorgd wordt. Om te 
beschikken over het bewijs dat de persoon een dienst mag afnemen namens een 
ander verzamelt dit component de informatie uit de beschikbare bronnen. De 
dienstaanbieder hoeft alleen maar aan te sluiten op de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst. De dienstaanbieder blijft daarbij zelf 
verantwoordelijk voor de autorisatie op de dienst. De dienstaanbieder kan namelijk 
zelf redenen hebben waarom hij alsnog geen toegang verleent aan de gemachtigde.  
  
De Bevoegheidsverklaringsdienst kent meerdere koppelvlakken die gericht zijn op 
verschillende kanalen en of toepassingen. De volgende koppelvlakken maken 
onderdeel uit van de bevoegdheidsverklaringsdienst: 

• Web 
• System to system 
• Backoffice (voor bijv telefonische ondersteuning) 
• Bulk (voor bevragingen met grote volumes, of daar waar een integratie met 

backoffice processen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij notificatie van 
gemachtigden voor de berichtenbox van MijnOverheid.) 

 
In het ontwerp wordt uitgegaan van één (publieke) Bevoegdheidsverklaringsdienst. 
Alle partijen die gebruik maken van machtigingen sluiten hierop aan via de beoogde 
Routeringsvoorziening, voor zover de machtigingen ontsloten kunnen worden via de 
Routeringsvoorziening. Wanneer de scope van de Routeringsvoorziening smaller is 
dan de scope van de machtigingsoplossing zullen andere machtigingen via een 
apart koppelvlak ontsloten moeten worden.  
 
Als een gemachtigde voor een ander wil inloggen bij een dienstaanbieder dan wordt 
deze naar de functionaliteit van de Bevoegdheidsverklaringsdienst geleid. Bij de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst kan de gemachtigde aangeven voor wie hij wil gaan 
handelen. Dan vraagt de Bevoegdheidsverklaringsdienst bij de Machtigingsindex op 
welke machtigingen en vertegenwoordigingsrelaties er zijn. De 
Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt vervolgens bij de machtigingsregisters 
welke machtigingen er zijn. Tot slot maakt de Bevoegdheidsverklaringsdienst een 
elektronisch getekende verklaring en geeft aan voor welke diensten, van deze 
dienstaanbieder, er een machtigingsrelatie is tussen de persoon die zich heeft 
geauthentiseerd (de gemachtigde) en de belanghebbende.  
Bij webtoepassingen ziet de gebruiker dus uitsluitend de schermen van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst. De gebruiker wordt niet doorverwezen naar 
schermen van achterliggende registers. De complexiteit van het gebruiken van 
machtigingen wordt hiermee gereduceerd ten behoeve van het gebruiksgemak.  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst zal er tevens voor zorgen dat, wanneer er 
machtigingsrelaties op verschillende diensten tussen dezelfde personen in meerdere 
registers staan, deze worden gebundeld.  
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Bij andere kanalen, zoals aan de balie, verloopt het proces grotendeels op dezelfde 
manier. Wanneer een belanghebbende langskomt bij een balie van een 
dienstaanbieder, kan de baliemedewerker (door gebruik van speciale software, of 
door een speciale web-interface voor baliemedewerkers) zelf opzoeken of er een 
machtiging bestaat. Het resultaat is dan verder gelijk. Ook hier maakt de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst een elektronisch getekende verklaring met daarin 
de verklaring dat er een machtigingsrelatie is tussen de twee partijen en de dienst.  
 
De dienstaanbieder krijgt een enkel contactpunt in de vorm van de 
Routeringsvoorziening. Dit is een eID voorziening die de dienstaanbieder ontzorgt 
door de gecombineerde authenticatie- en machtigingsvraag in een keer te 
beantwoorden, voor alle ondersteunde authenticatiemiddelen. De Routerings-
voorziening maakt weer gebruik van de Bevoegheidverklaringsdienst om zo alle 
machtigingen op te halen.  

2.3.5. Machtigingsindex 
De Machtigingsindex is de functionaliteit die ervoor zorgt dat de juiste registers 
bevraagd worden om machtigingsinformatie op te halen. Het primaire doel van de 
Machtigingsindex is het verhogen van de performance en het reduceren van 
verkeer naar machtigingsregisters. De machtigingsindex zorgt ervoor dat een 
machtigingsregister, dat geen relevante machtigingen heeft, ook niet bevraagd zal 
worden.  
 
De Machtigingsindex levert aan de Machtigingsinzagedienst en aan de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst de informatie welke machtigingsregisters zij dienen 
te bevragen om machtigingen op te vragen. De Machtigingsindex bevat zelf geen 
machtigingen.  
 
De Machtigingsindex wordt van relevante informatie voorzien vanuit de 
machtigingsregisters. De machtigingsregisters moeten bij registratie van een 
machtiging door een nieuwe belanghebbende of gemachtigde een registratie doen 
in de Machtigingsindex. Hier dient nog een privacy impact assessment plaats te 
vinden voor de vraag welke gegevens in de Machtigingsindex opgenomen worden.  
 
De Machtigingsindex is, zoals eerder gesteld, een hulpmiddel om de performance te 
verhogen en het aantal bevragingen te verminderen aan achterliggende 
machtigingsregisters. De Machtigingsindex is niet randvoorwaardelijk voor de 
werking van de oplossing. Bij het uitvallen van de Machtigingsindex kunnen de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst en Machtigingsinzagedienst doorwerken.  

2.3.6. Dienstenbeheer 
Via Dienstenbeheer kunnen dienstaanbieders hun machtigbare diensten en 
dienstensets beheren. Deze diensten en dienstensets staan in de 
Dienstencatalogus. Dienstenbeheer is een portaalfunctie die primair door de 
dienstaanbieders, als eigenaren van de diensten, gebruikt wordt.  
 
Voor het beheer van diensten wordt gekeken naar concepten zoals ‘App-stores’. Bij 
‘App-stores’ kunnen ontwikkelaars nieuwe apps aanbieden, inclusief omschrijvingen 
etc. De beheerder van de App-store zal de aanbieding analyseren en bezien of deze 
voldoen aan de richtlijnen. Dit proces heeft tot doel alle gebruikers (burgers, 
organisaties, dienstaanbieders) en de beheerder te beschermen tegen fouten en om 
de kwaliteit van de totale oplossing en het gebruiksgemak te waarborgen. 
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Zie verderop in dit document, paragraaf 3.6 Diensten en dienstensets voor meer 
informatie. 

2.3.7. Dienstencatalogus 
De Dienstencatalogus bevat alle diensten en dienstensets van dienstaanbieders 
waarvoor een machtiging geregistreerd kan worden. Machtigingsregisters kunnen 
gebruik maken van dezelfde diensten. Dat betekent niet dat alle 
machtigingsregisters ook machtigingen voor alle diensten moeten of kunnen 
bevatten. In sectorale machtigingsregisters zullen uitsluitend machtigingen voor 
deze sector worden opgeslagen. Ook kan het zijn dat bepaalde machtigingen 
uitsluitend in sectorale machtigingsregisters opgeslagen mogen worden.  
 
Er is functioneel gezien één Dienstencatalogus. Machtigingsregisters kunnen ervoor 
kiezen om eigen kopieën van deze Dienstencatalogus te hebben.  
 
De diensten die in de Dienstencatalogus geregistreerd zijn, zijn de 
verantwoordelijkheid van de dienstaanbieder, of van een samenwerkingsverband 
van dienstaanbieders (in het kader van een dienstenset die een enkele 
dienstaanbieder overstijgt). Omwille van het gebruiksgemak wordt er centraal 
toegezien op de (vorm van de) inhoud van de Dienstencatalogus. Zie paragraaf 3.6 
Diensten en dienstensets voor meer informatie.  
 
Dienstaanbieders kunnen wijzigingen aanbrengen op bestaande diensten. De 
wijziging geldt dan ook voor alle reeds uitgegeven machtigingen op die dienst. 
Afhankelijk van het type wijziging wordt hier verschillend mee omgegaan richting 
de gebruiker. Bij sommige wijzigingen is het niet nodig om de gebruiker op de 
hoogte te brengen (denk aan een typefout in de beschrijving herstellen); bij 
sommige wijzigingen zal een expliciete opt-in nodig zijn om de machtiging te her-
activeren (denk aan het toevoegen van nieuwe diensten aan een dienstenset). 
Verder zijn tussenvormen ook denkbaar, zoals het notificeren bij een wijziging, een 
impliciete opt-out aanbieden. 
De dienstaanbieder kan in de Dienstencatalogus vastleggen wat er moet gebeuren 
met bestaande machtigingen indien een dienst wijzigt. Op deze manier weten de 
verschillende achterliggende machtigingsregisters hoe zij met deze situatie om 
moeten gaan. 
 
De diensten in de Dienstencatalogus (voor machtigen) kennen een andere 
granulariteit dan de diensten die in de Samenwerkende Catalogi zijn geregistreerd. 
Er wordt vooralsnog geen relatie gelegd tussen deze dienstencatalogi. Consequentie 
voor de dienstaanbieder is helaas dat er meerdere dienstencatalogi bestaan die 
bijgehouden moeten worden. Gezien de verschillende doelen bij opzet van de 
catalogi (en daaruit voortvloeiend de verschillende granulariteit van diensten) is dat 
helaas op dit moment niet te voorkomen.  

2.3.8.  Bron Dienst Vertaling 
In de wettelijke registers staan relaties tussen personen geregistreerd. In de Basis 
Registratie Personen (BRP) staan bijvoorbeeld relaties tussen ouders en kinderen. 
Rechtbanken houden registraties voor curatele en bewindvoering bij. In deze 
registers staat echter niet welke diensten4 gerelateerd zijn aan een bepaald soort 
relatie. De ouder-kind relatie bijvoorbeeld geeft, tot een bepaalde leeftijd, het recht 
aan de ouders om het medisch dossier in te zien. De Bron Dienst Vertaling bevat de 

                                                
4 Diensten in de zin van diensten zoals deze geregistreerd zijn in de dienstencatalogus, en daarmee 

gebruikt kunnen worden in elektronische dienstverlening.  
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functionaliteit om informatie uit wettelijke registers om te zetten in 
machtigingsrelaties voor een bepaalde dienst.  
Voor de vertaling van de registratie in een wettelijk register zal in de Bron Dienst 
Vertaling een zogenoemde ‘business-rule’ worden aangemaakt. De dienstaanbieder 
is zelf verantwoordelijk om zijn eigen diensten te koppelen aan een bepaalde 
business-rule. De dienstaanbieder bepaalt dus zelf welke van zijn diensten hij 
beschikbaar stelt aan bijvoorbeeld een curator of de ouder van een minderjarig 
kind.  
 
NB. De dienstvertaling zal alleen werken in standaard situaties waarbij de 
brongegevens eenduidig te interpreteren zijn. Uitzonderingsgevallen zullen ook als 
uitzondering behandeld moeten worden5.  
 

2.3.9. Machtigingsregisters 
Het machtigingsregister is de plaats waar de machtigingsrelatie tussen 
belanghebbende en gemachtigde geregistreerd staat en waar de audittrail wordt 
bijgehouden. Een machtigingsregister kan zowel publiek als privaat zijn.  
 
In het machtigingenlandschap zal een aantal types machtigingsregisters zijn. Ten 
eerste het publieke machtigingsregister. In dit register zullen alle soorten 
machtigingen geregistreerd kunnen worden, met uitzondering van die machtigingen 
waarvoor specifieke regelgeving de opname in een generiek register verbiedt.  
Het tweede type register is het sectorale register. In dit register worden 
machtigingen opgenomen die niet in een publiek of privaat register opgenomen 
mogen worden, of machtigingen die om een andere reden6 een sectoraal register 
geschikter maken.  
Het derde type register is het private register, hierin kunnen dezelfde machtigingen 
voor de diensten worden geregistreerd als in het publieke register. Daarnaast 
kunnen in dit register ook machtigingen voor private toepassingen worden 
geregistreerd.  
 
Alle machtigingsregisters beschikken over een eigen registratie en 
beheerfunctionaliteit. De registratie- en beheerfunctionaliteit van de publieke 
machtigingsvoorziening is alleen bedoeld voor het publieke machtigingsregister en 
niet voor andere registers. 
 
 

                                                
5 In het geval van bewindvoering is bekend dat in meer dan 90% van de gevallen de uitspraak 

dezelfde strekking heeft en dat de gevolgen voor machtigen gelijk zijn.  
 
6 Redenen kunnen liggen aan een sterke verwevenheid met bedrijfsprocessen van de dienstaanbieder, 

bestaande specifieke registratieprocessen etc.  
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 Stelsel 

3.1. Inleiding 
In deze Globale Architectuur wordt een stelsel voorgestaan, met componenten die 
in samenhang werken om vertegenwoordigingen die op meerdere locaties zijn 
opgeslagen op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier te kunnen gebruiken. 
Een stelselinrichting doet recht aan de complexiteit van het onderwerp machtigen, 
waarbij de vrijwillige publieke machtiging nu soms al in meerdere registers kan 
staan, waarbij ook private machtigingsregisters bestaan die gebruikt kunnen 
worden, en waarbij er naast vrijwillige machtigingen ook verklaringen over 
bevoegdheid bestaan in wettelijke registers. Deze registers worden elk op een 
verschillende manier en door verschillende partijen beheerd.  
Het stelsel biedt, in tegenstelling tot een monolithische voorziening, de benodigde 
flexibiliteit. Wijzigingen op één onderdeel vergen niet noodzakelijkerwijs aanpassing 
van alle onderdelen.  
 
De stelselinrichting heeft niet als doel het bestaande speelveld te veranderen, maar 
om (gegeven dat speelveld) spelregels voor samenwerking op te stellen zodat alle 
vertegenwoordigingsrelaties die relevant zijn bij gebruik van publieke 
dienstverlening eenduidig te raadplegen zijn. Het stelsel beoogt inzage in en 
gebruik van alle registers op één plek; de registerhouders behouden het beheer op 
hun eigen register en zijn daar zelf voor verantwoordelijk.  
 
Het stelsel is tegelijkertijd open én verplichtend van aard. Iedereen mag toetreden 
mits er aan de gestelde eisen wordt voldaan. Bij een stelsel horen afspraken over 
deelname, werking en gebruik van machtigen binnen dat stelsel. De verbinding in 
het stelsel wordt verzorgd door generieke componenten, die de gebruikers, de 
dienstaanbieders en de registers op een efficiënte wijze koppelen. Binnen het 
stelsel wordt een centraal (publiek) machtigingsregister ontsloten. De meeste 
dienstaanbieders kunnen en zullen gebruik maken van deze centrale voorziening. 
Daarnaast biedt het stelsel de mogelijkheid om een sectorspecifiek register te 
gebruiken, of een privaat machtigingsregister.  
 
De aanpak om te komen tot deze stelselinrichting laat ruimte om naar de beoogde 
situatie toe te groeien. Bestaande machtigingsregisters kunnen op een later 
moment besluiten om binnen het stelsel te integreren met andere registers.  
Eén van de afspraken die binnen het stelsel nodig zijn, is het gemeenschappelijk 
gebruik van dezelfde Dienstencatalogus. Dit is nodig om de dienstaanbieder op een 
eenduidige en bruikbare manier door te kunnen geven voor welke dienst(en) er een 
machtiging beschikbaar is. Hiermee wordt de dienstaanbieder geholpen. Een andere 
benodigde afspraak binnen het stelsel betreft het hanteren van dezelfde 
standaarden en koppelvlakken tussen de verschillende registers en de generieke 
componenten (zoals de Bevoegdheidsverklaringsdienst en de 
Machtigingsinzagedienst). De aanpak binnen het programma biedt een groeipad om 
hier te komen.  

3.2. Componenten 
De volgende generieke componenten die door het programma Machtigen worden 
gerealiseerd vormen de bouwstenen ten behoeve van de samenhang binnen het 
stelsel: 

- Machtigingsinzagedienst 
- Bevoegdheidsverklaringsdienst 
- Dienstenbeheer 
- Dienstencatalogus 
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- Machtigingsindex 

Daarnaast zijn de verschillende registers deelnemer in het stelsel. Dienstaanbieders 
zijn afnemer van het stelsel. Bovenstaande componenten zijn weliswaar 
ondersteunend, maar ook randvoorwaardelijk om de doelstelling van het stelsel op 
het vlak van samenhang te realiseren. Regels over (de werking van) het stelsel 
gaan over zowel de bouwstenen binnen het stelsel, als over de componenten die 
deelnemen aan het stelsel. De componenten Publiek Machtigingsregister, 
Machtigingenbeheer en de Bron Dienst Vertaling zijn ook componenten die deel 
uitmaken van het stelsel, maar worden apart behandeld omdat ze niet primair ten 
behoeve van de samenhang binnen het stelsel dienen. 

3.3. Actoren 
De volgende actoren worden in ieder geval onderkend binnen het stelsel: 

- Gebruiker; zijnde een burger, ondernemer of een (medewerker van een) 
organisatie. 

- Registratiehouder; de eigenaars van de verschillende 
machtigingsregistraties, basisregistraties of bronnen voor wettelijke 
vertegenwoordiging. 

- Overheidsorganisatie;  
- Organisatie met een (semi-)publieke taak / (semi-)publieke diensten; 
- Stelselbeheerder; De beheerorganisatie die de verschillende generieke 

componenten in het stelsel in de lucht houdt, afspraken beheert en toeziet 
op de naleving hiervan namens de verschillende deelnemende partijen. 

- Toezichthouder; De partij die toetst of afspraken worden nagekomen door 
deelnemende partijen.   

- Medewerker; Een medewerker van een aangesloten dienstaanbieder, of van 
de stelselbeheerder. Bijvoorbeeld een helpdeskmedewerker. 

3.4. Rollen 
De volgende rollen worden in ieder geval onderkend binnen het stelsel: 

- Belanghebbende: ook wel vertegenwoordigde. De partij die 
iemand anders heeft gemachtigd. Is een burger, een ondernemer, 
of een organisatie.  

- Vertegenwoordiger: De partij die zaken uitvoert voor een belanghebbende 
of een ander vertegenwoordigt. Is een burger, een ondernemer, of een 
organisatie.  

- Registerhouder: de partij die de machtiging registreert. 
- Dienstaanbieder: Een organisatie die een (semi-)publieke machtigbare 

dienst aanbiedt. 
- Samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband van 

overheidsorganisaties dat gezamenlijk een dienstenset beheert. Is een 
aantal overheidsorganisaties of organisaties met een (semi-)publieke taak. 

- Stelselbeheerder: De partij die de machtigingsoplossing (stelsel) 
onderhoudt en aanbiedt. Is een overheidsorganisatie. 

3.5. Stelselafspraken 
De afspraken voor deelname, beheer en doorontwikkeling, werking, en gebruik van 
machtigen binnen het stelsel worden in een apart document uitgewerkt, in een 
nader vast te stellen vervolgactiviteit binnen het programma. Hier horen ook 
afspraken bij over wijzigingsbeheer, inspraak van deelnemers, rolverdeling 
eigenaar en beheerder, enzovoort. Uitgangspunt hierbij is dat waar mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande praktijken en middelen van andere 
stelsels binnen de huidige infrastructuur van de digitale overheid.  
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3.6. Diensten en dienstensets 
De verschillende machtigingsregistraties in het stelsel zijn uitsluitend als een 
samenhangend geheel te gebruiken als er één dienstencatalogus gebruikt wordt 
door de verschillende registers. Gezamenlijk één dienstencatalogus gebruiken 
binnen het stelsel is daarmee niet alleen gewenst, maar een noodzakelijke 
voorwaarde. In basis bestaat de Dienstencatalogus uit een registratie van de dienst 
of dienstenset, de bijbehorende diensteigenaar, en de dienstaanbieder.  
 
 

 
De Dienstencatalogus, als representatie van de gedefinieerde diensten en 
dienstensets, vervult hiermee een cruciale rol binnen het stelsel. Hoe diensten en 
dienstensets worden gebruikt en beheerd, en waar de verantwoordelijkheid ligt 
over die gegevens, wordt hieronder nader beschreven7.  

3.6.1. Dienst 
Een machtiging kan worden afgegeven voor een dienst. Een dienst is een 
afgebakende prestatie van een organisatie (de dienstverlener ofwel 
dienstaanbieder), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers 
ofwel gebruikers)8. In het kader van machtigen komt daarbij dat een dienst 
(meestal) via internet aangeboden wordt, de dienst door een overheidsorganisatie 
wordt aangeboden, de dienst gepersonaliseerd is en de identiteit van de gebruiker 
moet worden vastgesteld voordat de dienst te gebruiken is.  
 
 
 
                                                
7 Deze lijn is in 2017 uitgewerkt in het project ‘Toekomst Machtigen’ in een werkgroep “diensten en 

dienstensets” met als deelnemers BZK, Belastingdienst, DUO, VNG Realisatie (toen nog KING), 
BBKN, RVO, JenV, en IND. 

8 NORA 3.0 katern Strategie 
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Aard en omvang van een dienst in het kader van een machtiging 
In de NORA worden diensten beschreven als de voor de omgeving herkenbare 
onderdelen van de overheid (in tegenstelling tot de interne organisatie, processen 
en systemen). Maar ook van binnenuit staan diensten vaak centraal bij het 
uitvoeren van de publieke taken9. Wanneer deze NORA definitie van een dienst 
wordt gevolgd zal het aantal diensten van een organisatie zeer groot zijn. In het 
kader van machtigen is ervoor gekozen om een dienst ruimer te nemen dan de 
NORA definitie, maar smaller dan het gangbare gebruik bij authenticatie. Bij 
authenticatie wordt een dienst veelal ruimer gedefinieerd (toegang tot een portaal, 
bijvoorbeeld) dan bij machtigen gewenst. 
 
Bij het bepalen van de aard en omvang van een dienst zou moeten worden gedacht 
aan de verzameling functionaliteit(en) die een belanghebbende logischerwijs wil 
uitbesteden. De omvang zou niet zo groot moeten zijn dat de belanghebbende 
teveel uit handen geeft, waardoor de gemachtigde te veel kan doen, of te veel te 
zien krijgt. Aan de andere kant moet een dienst weer niet zo klein zijn dat de 
belanghebbende bijna altijd meerdere machtigingen moet verlenen zodat de 
gemachtigde kan werken. 
  
Een machtiging die toegang geeft tot de gehele set van diensten die een 
dienstaanbieder levert, is uitsluitend aan te raden wanneer de diensten zeer aan 
elkaar zijn gerelateerd en logischerwijs altijd tezamen worden uitbesteed aan 
dezelfde persoon.  
 
Diensten worden in een catalogus verzameld. Deze catalogus is door elke 
afzonderlijke dienstaanbieder te beheren, zodat zij zelf zorg kunnen dragen voor de 
juiste registratie van hun diensten.  
 
Willekeurige voorbeelden van diensten waarvoor gemachtigd kan worden: 
• Het regelen van zaken rondom een uitkering bij het UWV. 
• Inzien van gegevens uit de BRP (bij MijnOverheid). 
• Belastingaangifte doen bij de Belastingdienst. 
• Regelen van parkeervergunningen bij de gemeente. 
• Aangifte doen bij de politie. 

3.6.2. Zaak 
Een zaak wordt hier gezien als een nadere specificatie van een dienst. De hierna 
volgende beschrijving over het omgaan met diensten en verantwoordelijkheden die 
elke partij hierbij heeft, gaat daarmee ook voor de zaak op. Voor verdere 
toelichting wordt een Ontwerp Zaakmachtigen uitgewerkt. 

3.6.3. Diensteigenschappen  
In de dienst kan worden geregistreerd welke mogelijkheden en beperkingen er zijn 
bij gebruik van een machtiging op die dienst. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn 
om wel inzage te geven in gegevens, maar geen mogelijkheid om de gegevens ook 
te wijzigen. 
 
Doel van deze diensteigenschappen is te voorkomen dat er voor elke variant een 
aparte dienst wordt geregistreerd (inzien belastingaangifte, voorbereiden 
belastingaangifte, indienen belastingaangifte).  
 
Omdat nu nog niet bekend is welke diensteigenschappen precies wenselijk zijn, 
wordt hier een eerste voor de hand liggende invulling gegeven. Bij gebruik kan 
                                                
9 NORA 3.0 katern Strategie 
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vanuit dienstaanbieders worden aangegeven dat er meer of andere 
diensteigenschappen benodigd zijn. Hiervoor moet een beheerproces worden 
ingeregeld, om de lijst met typen te kunnen uitbreiden dan wel inkorten. 
 
Voor nu gaan we uit van de volgende diensteigenschappen: 
• Inzien: gegevens kunnen worden ingezien (cf. leesrechten); 
• Voorbereiden: Een aangifte of aanvraag kan voorbereid worden en klaargezet, 

maar nog niet ingediend worden (de knop ‘indienen’ is verwijderd). 
• Wijzigen: gegevens kunnen aangepast worden, aanvragen kunnen ingediend 

worden (cf. schrijfrechten); 
 
Deze aanvullende gegevens over de machtiging op een dienst worden meegestuurd 
op het moment dat een gemachtigde inlogt bij een dienstaanbieder. Indien de 
dienstaanbieder (nog) geen onderscheid in diensteigenschappen ondersteunt of het 
onderscheid niet heeft gemaakt, wordt volledige toegang gegeven tot de 
dienst(en).  

3.6.4. Dienstenset 
Een dienstenset bestaat uit één of meer diensten, die zijn gebundeld omwille van 
gemak van de belanghebbende en/of gemachtigde. Deze diensten kunnen door een 
dienstaanbieder aangeboden worden, maar een dienstenset kan ook diensten van 
meerdere dienstaanbieders bevatten. Dat zorgt ervoor dat een dienstenset zowel te 
gebruiken is om een clustering van diensten te maken binnen het portaal van een 
dienstaanbieder (aanbodgedreven), als om een clustering van diensten te maken 
voor een rol (vraaggedreven).  
 
Samenwerkingsverbanden 
 
Bezien vanuit rollen kunnen dienstensets worden gedefinieerd die passen bij een 
rol. Vanuit een formele of informele rol kan ook een dienstenset worden 
gedefinieerd, die aansluit op de doelgroep.  
 
Willekeurige voorbeelden van dienstensets waarvoor gemachtigd kan worden: 
• Zaken regelen rondom toeslagen. Voorbeeld van een verzameling diensten van 

één dienstaanbieder (Belastingdienst), die al door de dienstaanbieder zelf 
geclusterd zijn in een portaal. 

• Diensten voor werkzoekenden. Voorbeeld van een verzameling diensten van 
meerdere dienstaanbieders (gemeente, UWV), die zowel los (op de 
gemeentewebsite) als geclusterd (op werk.nl) worden aangeboden. 

• Zorg regelen. Voorbeeld van een verzameling diensten van meerdere 
dienstaanbieders (zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, 
apotheken, dienst inzage patiëntgegevens, andere zorgverleners) die op 
verschillende plekken worden aangeboden. 

3.6.5. Eigenaarschap en governance  
Dienstaanbieders zijn eigenaar van de dienst, en daarmee verantwoordelijk voor 
het leveren en voor de invulling van de randvoorwaarden voor gebruik. Dit 
uitgangspunt geldt voor diensten waarbij er slechts één dienstaanbieder (binnen 
Nederland) is die deze dienst levert. Denk hierbij aan het UWV, CIBG en de 
Belastingdienst. Daarnaast zijn er dienstaanbieders waar er meerdere van zijn, 
denk aan gemeenten, waterschappen maar ook ziekenhuizen, zorgverzekeraars etc. 
Hier geldt dat er naast de eigen verantwoordelijkheid van de individuele 
dienstaanbieder ook een vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de 
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consistentie van de dienst die op verschillende plekken te vinden is, in de 
presentatie naar de gebruiker.  

3.6.6. Diensten door één dienstaanbieder geleverd 
De dienstaanbieder is zelf primair verantwoordelijk voor het beheren van alle 
aspecten van een dienst. De eigenaar kan daarbij zelf kiezen hoe hij de governance 
binnen de eigen organisatie inricht. Een dienstaanbieder kan er ook voor kiezen om 
een aantal diensten te bundelen in een ‘dienstenset’. Hiermee maakt de 
dienstaanbieder het eenvoudiger voor de gebruiker om een machtiging te verlenen 
op een verzameling van diensten die gebruikers logischerwijs aan één en dezelfde 
gemachtigde zouden uitbesteden.  
 
De dienstaanbieder is echter wel gehouden aan generieke richtlijnen voor een 
dienst. Het kwaliteitsproces binnen het stelsel ziet hierop toe. Diensten worden bij 
de machtigingsvoorziening geregistreerd indien zij aan de randvoorwaarden voor 
een machtigbare dienst voldoen. Zodra een dienst is geregistreerd, is het mogelijk 
om voor deze dienst machtigingsrelaties vast te leggen.  

3.6.7. Diensten door meerdere dienstaanbieders geleverd 
Er bestaan ook gelijksoortige typen dienstaanbieders. Denk hierbij aan gemeenten, 
provincies, waterschappen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars etc. Gemeenten 
leveren, in grote lijnen, allemaal dezelfde diensten.  
Om het aantal diensten en dienstensets waar burgers en bedrijven uit kunnen 
kiezen beperkt en simpel te houden ligt het voor de hand dat voor elke groep 
gelijksoortige typen dienstaanbieders een eigen set van diensten (niet te verwarren 
met een dienstenset) wordt gemaakt en beheerd.  
Per groep gelijksoortige typen dienstaanbieders zal daartoe een vorm van 
afstemming moeten worden ingericht. Bij voorkeur is dit een taak voor reeds 
bestaande koepelorganisaties.  

3.6.8. Dienstaanbieder overstijgende dienstensets  
Om invulling te geven aan de gevallen waarbij de gemachtigde een meer generieke 
rol vervult kunnen diensten worden gebundeld en als één dienstenset worden 
aangeboden. Op deze wijze is het voor belanghebbenden en gemachtigden 
eenvoudig om werk uit te besteden.  
 
Dienstensets die de grens van de dienstaanbieder overstijgen vereisen een 
specifieke vorm van eigenaarschap en governance. De stelselbeheerder, of een 
overkoepelende organisatie binnen een sector, definieert globaal een aantal 
dienstensets op basis van ontwikkelde persona’s, marktonderzoek en statistische 
informatie. Dienstaanbieders kunnen die dienstensets vullen met hun eigen 
diensten, waar zij van mening zijn dat hun dienst bij de dienstenset hoort. 
Bijvoorbeeld: een dienstenset financiële zaken, een dienstenset zorg, en een 
dienstenset omgeving en milieu.  
 
Per dienstenset kan een andere invulling worden gegeven aan de governance. 
Dienstaanbieders kunnen zelf gezamenlijk, op basis van eigen klantbehoefte, 
dienstaanbieder-overstijgende dienstensets definiëren. Het is daarbij wel van 
belang dat er één partij is die verantwoordelijk is voor beheer van de dienstenset. 
Dienstensets die gericht zijn op een beroepsgroep (bijv. belastingadviseur) of 
bestaan op basis van een wettelijke grondslag (bewindvoerder of ouder) kunnen 
door of in samenwerking met beroepsverenigingen worden beheerd.  
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3.6.9. Kwaliteitsproces diensten 
De gebruikers moeten kunnen begrijpen waar de dienst over gaat. Dat wordt 
enerzijds bereikt doordat dienstaanbieders hun eigen kennis en kunde inzetten om 
de dienst zo helder mogelijk te beschrijven. Anderzijds wordt dit bereikt door het 
inzetten van richtlijnen (en toezicht) zodat diensten op een eenduidige wijze 
worden beschreven, van logische omvang zijn etc.  
 
De dienstaanbieder kan worden ondersteund bij het opvoeren en beheren van 
diensten, door een portaal aan te bieden. Bij het opvoeren en wijzigen van diensten 
kunnen richtlijnen gelijk meegenomen worden.  
 
Er vindt regulier beheer plaats op de inhoud van de Dienstencatalogus. Daarbij kan 
het voorkomen dat nog eens naar bestaande diensten wordt gekeken, en 
suggesties worden gedaan ter verbetering van de registratie. Het kan ook zo zijn 
dat nog ontbrekende diensten voor een dienstenset worden geïdentificeerd, en dat 
daar actie op wordt ondernomen.  

3.6.10. Beheer 
Dienstaanbieders kunnen wijzigingen aanbrengen op de diensten. Wijzigingen 
gelden dan ook voor alle reeds uitgegeven machtigingen. Bij wijzigingen van de 
dienst kan gedacht worden aan: 
- herstel taal- en spelfouten; 
- wijziging van de naam; 
- wijziging van de tekst zonder wijziging van de scope van dienst; 
- beperking van de dienst; 
- uitbreiding van de dienst; 
- beëindiging van de dienst. 

Afhankelijk van de wijziging zullen de gebruikers van deze dienst: 
- niet op de hoogte worden gebracht; 
- een (schriftelijke) notificatie ontvangen; 
- vooraankondiging van de wijziging, met opt-out mogelijkheid ontvangen; 
- een mededeling ontvangen dat zij de machtiging opnieuw moeten aanvragen of 

moeten instemmen met de wijziging (opt-in). 

De diensthistorie moet inzichtelijk zijn voor de gebruiker. 

3.6.11. Beschikbaarheid 
Er is binnen het machtigingsstelsel sprake van een keten van afhankelijkheden in 
de functionele componenten die zijn gekoppeld. Deze afhankelijkheid kan 
consequenties hebben voor de totale beschikbaarheid van het geheel.  
 
De Bevoegdheidsverklaringsdienst is het meest kritische onderdeel van het 
machtigingsstelsel; als de Bevoegdheidsverklaringsdienst er uit ligt, zijn alle 
machtigingsregisters niet meer bevraagbaar. Een risico-inventarisatie is gewenst 
om het effect hiervan te beoordelen en bijpassende maatregelen (zoals bijvoorbeeld 
het dubbel uitvoeren van de Bevoegdheidsverklaringsdienst) in overweging te 
nemen.  
 
Hier zijn de volgende aanvullende opmerkingen bij te maken: 

- Het uitvallen van een individueel machtigingsregister betekent nog niet dat 
er geen bevoegdheidsverklaring kan worden afgegeven; Het is wel zo dat 
op dat moment het antwoord minder volledig is. 
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- De Machtigingsindex is niet kritisch; indien deze niet beschikbaar is, worden 
alle machtigingsregisters bevraagd. Dit heeft wel (negatieve) consequenties 
voor de responsetijd bij het opvragen van een machtiging.  

- De benodigde beschikbaarheid van de Machtigingsinzagedienst is naar 
verwachting minder hoog dan de benodigde beschikbaarheid van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst; Indien de Inzagedienst niet beschikbaar is, 
is het nog niet zo dat er transacties worden uitgesteld.  
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 Publieke Machtigingsvoorziening 

4.1. Inleiding 
De Publieke Machtigingsvoorziening bestaat uit Publiek Machtigingsbeheer en 
Publiek Machtigingsregister. Het Publieke Machtigingsregister neemt deel aan het 
stelsel, maar is niet een component dat omwille van de samenhang binnen het 
stelsel wordt opgetuigd.  
Het Publieke Machtigingsregister is beschikbaar voor registratie van vrijwillige 
horizontale machtigingen tussen burgers onderling, burgers en organisaties, en ook 
voor organisaties onderling. Er wordt een groeimodel voorgestaan, waarbij de 
huidige situatie van meerdere publieke machtigingsregisters beweegt naar een 
situatie met één publiek machtigingsregister. Dit vereist een migratie van de oude 
naar de gewenste situatie, die enige jaren kan en mag duren. In de tussentijd 
voorziet het stelsel al in een verbeterde situatie voor gebruikers, in de vorm van 
een overzicht op één plek waar machtigingen geregistreerd staan (de 
Machtigingsinzagedienst), en ontsluiting van machtigingen op één plek (de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst).  
 
De Publieke Machtigingsvoorziening levert een basisvoorziening voor machtigen 
waar elke dienstaanbieder mee kan werken. Het is voor zo’n dienstaanbieder niet 
nodig eigen registratieprocessen uit te werken, of een eigen machtigingsregister te 
ontwikkelen en beheren. Een dergelijke voorziening komt de gewenste 
standaardisatie in de werking van machtigen ook ten goede. De totale kosten zijn 
daarmee lager, ten opzichte van een eigen implementatie per dienstaanbieder. 
 
De Publieke Machtigingsvoorziening zorgt er tevens voor dat gebruikers, voor de 
meeste machtigingen, terecht kunnen op één plaats. Zij kunnen deze op een 
eenduidige manier registreren en beheren. Daarmee zullen het overzicht en het 
gebruiksgemak toenemen.  

4.2. Componenten 
De publieke voorziening wordt geregistreerd met als basis de huidige DigiD 
Machtigen voorziening. Hiermee worden de volgende functionele componenten 
gerealiseerd: 

- Het Publiek Machtigingsregister; 
- Het Publiek Machtigingsbeheer. 

Deze componenten maken deel uit van het stelsel, net als de andere registers 
die machtigingen bevatten en bevraagd worden door de 
bevoegdheidsverklaringsdienst en inzagedienst.  

4.3. Actoren 
De volgende actoren worden in ieder geval onderkend binnen het Publiek 
Machtigingenregister: 

- Gebruiker; zijnde een burger, ondernemer of een (medewerker van een) 
organisatie. 

- Registratiehouder; de eigenaar van het publieke machtigingsregister. 
- Dienstaanbieder. 
- Machtigingsbeheerder; de beheerorganisatie die het publieke 

machtigingsregister onderhoudt en aanbiedt. 
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4.4. Rollen 
De volgende rollen worden in ieder geval onderkend binnen het publieke 
machtigingenregister: 

- (beoogd) Belanghebbende; ook wel vertegenwoordigde. De partij die 
iemand anders heeft gemachtigd. Is een burger, een ondernemer, of een 
organisatie.  

- (beoogd) Gemachtigde; de partij die is gemachtigd door een 
belanghebbende. Is een burger, een ondernemer, of een organisatie.  

- Dienstaanbieder; een organisatie die een (semi-)publieke dienst aanbiedt, 
en diensten levert binnen het stelsel voor machtigen. – 

- Beheerder; de partij die de machtigingsoplossing onderhoudt en aanbiedt. 
Is een overheidsorganisatie. 

- Registrator; de partij die de registratie van de machtiging (namens de 
belanghebbende) uitvoert.  

4.5. Werking Publiek Machtigingsbeheer 
Het functionele component machtigingsbeheer ondersteunt de volgende 
handelingen van de gebruiker, zijnde een belanghebbende of een gemachtigde: 

- Aanvragen nieuwe machtiging 
- Activeren machtiging 
- Inzien geregistreerde machtigingen in het publieke machtigingsregister 
- Wijzigen bestaande machtiging  
- Verwijderen bestaande machtiging 

Bij beheren machtigingen is het ook mogelijk om alle machtigingen te zien die in 
het publieke machtigingsregister zijn geregistreerd. Hier zit een spanningsveld met 
met de stelselfunctie ‘inzagedienst’, die inzage in alle machtigingen (ook uit andere 
registers) toont. Machtigingsbeheer beperkt zich tot de machtigingen in het 
publieke register.  
 
Het wijzigen van een bestaande machtiging is maar beperkt mogelijk omdat dit al 
snel impact heeft op de eerder vastgelegde machtiging tussen belanghebbende en 
gemachtigde. Instemming van de belanghebbende is bij uitbreiding van de 
machtiging nodig. 

4.6. Werking Publiek Machtigingsregister 
Het Publiek Machtigingsregister bestaat uit webservices die de interactie met de 
omgeving voorzien, en opslag van machtigingen en aanverwante informatie.  
 
Het is mogelijk om het Publiek Machtigingsregister te bevragen, om te controleren 
of een machtiging aanwezig is. Daarnaast kan het Machtigingsregister lijsten van 
beschikbare machtigingen en machtigingsaanvragen opleveren op verzoek, en 
kunnen machtigingen en machtigingsaanvragen opgegeven worden voor registratie.  
 
Het Publieke Machtigingsregister is rechtstreeks te bevragen voor interne diensten 
zoals machtigingsbeheer, en extern te bevragen via de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst of de Inzagedienst. Een bevraging van een 
dienstaanbieder verloopt altijd via de Bevoegdheidsverklaringsdienst.  
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 Bron Dienst Vertaling 

5.1. Inleiding 
De Bron Dienst Vertaling heeft als functie om vertegenwoordigingsrelaties die in 
wettelijke registers zijn geregistreerd te koppelen met diensten(sets) zodat deze 
relaties bruikbaar worden in het machtigingsstelsel. Voor een specifieke vorm van 
wettelijke vertegenwoordiging wordt door de diensteigenaar een relatie gelegd met 
die specifieke diensten die van toepassing zijn. Zo kan de Bron Dienst Vertaling de 
juiste diensten relateren aan de juiste vorm van wettelijke vertegenwoordiging in 
de machtigingscontext. De Bron Dienst Vertaling koppelt bijvoorbeeld, in het geval 
van een ondercuratelestelling, een uitspraak van een rechter aan de juiste 
diensten(sets), waardoor deze wettelijk vertegenwoordigersrelatie bruikbaar wordt 
voor wettelijk vertegenwoordigers bij het gebruik van publieke elektronische 
diensten. Deze functie is noch stelsel-breed noch voor meerdere registers 
bruikbaar, maar specifiek voor wettelijke registers. Mogelijk is er zelfs een aparte 
(implementatie van een) Bron Dienst Vertaling nodig per wettelijk register. Het is 
een onderdeel van het stelsel die het gebruiken van wettelijke 
vertegenwoordigingsrelaties in het stelsel mogelijk maakt.  

5.2. Componenten 
De Bron Dienst Vertaling bestaat uit één functioneel component, de Bron Dienst 
Vertaling zelf.  

5.3. Actoren 
De volgende actoren worden in ieder geval onderkend binnen de Bron Dienst 
Vertaling: 

- Registerhouder; de eigenaar van het wettelijk vertegenwoordigingsregister. 
- Overheidsorganisatie. 
- Private organisatie werkzaam in het BSN Domein. 
- Samenwerkingsverband; het samenwerkingsverband van 

overheidsorganisaties dat gezamenlijk een dienstenset beheert. Is een 
aantal overheidsorganisaties of organisaties met een (semi-)publieke taak. 

5.4. Rollen 
De volgende rollen worden in ieder geval onderkend binnen de Bron Dienst 
Vertaling: 

- Dienstaanbieder; een organisatie die een (semi-)publieke dienst aanbiedt, 
en diensten levert binnen het stelsel voor machtigen. – 

- Beheerder; de partij die het wettelijk vertegenwoordigingsregister 
onderhoudt en aanbiedt. Is een overheidsorganisatie. 

- Bron-dienstvertalingsbeheerder; de beheerorganisatie die de Bron Dienst 
Vertaling beheert. 

5.5. Werking Bron Dienst Vertaling 
De Bron Dienst Vertaling is bedoeld om wettelijke vertegenwoordigingsinformatie te 
koppelen aan diensten uit de Dienstencatalogus. Registers waarin wettelijke 
vertegenwoordigingsinformatie staat zijn in de regel niet opgezet om te worden 
gebruikt voor machtigingstoepassingen. De Bron Dienst Vertaling zorgt er voor dat 
deze gegevens toch in de machtigingscontext gebruikt kunnen worden. In veel 
gevallen zonder dat ze op een andere manier opgeslagen hoeven te worden, of 
gewijzigd. In sommige gevallen is dat eenvoudig; de BRP kent bijvoorbeeld 
identificerende kenmerken per gegevensveld die automatisering goed mogelijk 
maken. Dat is niet altijd het geval bij wettelijke registers, daar is de uitspraak van 
een rechter leidend. Ook dat kan werken, omdat de Bron Dienst Vertaling in 



 

Vertrouwelijk | Definitief | Globale Architectuur Machtigen | 22 mei 2018 

 Pagina 31 van 56 

uitspraken een standaard geval kan herkennen. Dit betekent wel dat de Bron Dienst 
Vertaling in uitzonderingssituaties niet zal werken. Hiermee is geen 100% dekking 
bereikt, maar de verwachting is wel dat het in de meeste gevallen mogelijk is om 
de Bron Dienst Vertaling te laten werken.  
 
Het type wettelijke vertegenwoordiging waarvoor een dienst is opengesteld kan 
meervoudig zijn. Bijvoorbeeld de types wettelijk vertegenwoordiging Curatele, 
Bewindvoering, Mentorschap kunnen bij een Dienst in combinaties voorkomen. 
 
Aan het creëren van speciale dienstensets per type wettelijke vertegenwoordiging 
kleven wel nadelen. Rol-informatie wordt opgenomen in de dienstenset; het beheer 
van dienstensets vraagt dan afstemming bij het beheer van het werkbereik van de 
type wettelijke vertegenwoordiging. Bovendien kunnen types wettelijke 
vertegenwoordiging van een wettelijk vertegenwoordiger in meervoud voorkomen, 
wat een dienstenset oplossing voor het doorgeven van een wettelijk 
vertegenwoordiging lastig maakt. Deze kanttekeningen in acht nemend, is het wel 
mogelijk om aparte dienstensets te creëren indien de dienstaanbieder dat wenselijk 
acht. 
 
Het type wettelijke vertegenwoordiging wordt als attribuut in de Bevoegdheids-
verklaringsdienst meegeven. Daarmee is de dienstaanbieder te allen tijde 
geïnformeerd over de rol van de gemachtigde. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Dienstaanbieder om de koppeling te maken 
en te onderhouden tussen de dienst en vast te stellen of deze in aanmerking komt 
voor wettelijke vertegenwoordiging. Dit is door de dienstaanbieder aan te geven in 
het functionele component Dienstenbeheer, dat feitelijk de dienstaanbieder een 
beheerfunctie biedt op diensten en dienstensets.  



 

Vertrouwelijk | Definitief | Globale Architectuur Machtigen | 22 mei 2018 

 Pagina 32 van 56 

 Standaarden 

De standaarden die binnen de overheid worden gebruikt om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen, worden in de lijst ‘Pas-toe-of-leg-uit’ van Bureau 
Forum Standaardisatie bijgehouden. Naast deze bestaande standaarden waarvan 
de adoptie al groot is, zijn er naar verwachting nog nader vast te stellen nieuwe 
standaarden nodig binnen het machtigingsstelsel.  

6.1. Pas-toe-of-leg-uit 

 

Relevante open 
standaard van 
'pas-toe-of-leg- 
uit'-lijst 

Relevante open 
standaard van 
'pas-toe-of-leg- 
uit'-lijst 

Toepassing bij machtigen 

Digikoppeling  (berichtenverkeer) Voor s2s koppelingen met 
dienstaanbieders 

TLS  (website/versleutelde verbinding) Voor webportaal en vertrouwde 
verbindingen 

DNSSEC  
(website/domeinnaambeveiliging) 

Voor webportaal 

DKIM  (emailauthenticatie) Nodig indien notificaties vanuit de 
machtigingsvoorziening verzonden 
worden. Anders nvt. 

SPF (emailbeveiliging) Op domeinnaam 

IPv4&IPv6  (internetadressen) Voor alle connectiviteit naar buiten. 

OWMS  (overheids-metadata) Nodig indien gegevens buiten de 
context van Machtigen worden 
gepubliceerd. Anders nvt. 

OWMS kan relevant worden voor de 
beschrijvingen van machtigbare 
diensten in de dienstencatalogus. 
Deze machtigbare diensten worden 
mogelijk overheidsbreed gepubliceerd 
als uitvloeisel van het eID stelsel. 

PDF/A  en PDF 1.7 (publicatie-
documentformaten) 

Voor afslag gegevens  
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Relevante open 
standaard van 
'pas-toe-of-leg- 
uit'-lijst 

Relevante open 
standaard van 
'pas-toe-of-leg- 
uit'-lijst 

Toepassing bij machtigen 

SAML  (authenticatie) Voor afhandeling authenticatie met 
AD’s en voor s2s communicatie met 
dienstaanbieders. 

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 
2.0) 
(voorheen Webrichtlijnen) 

Voor alle webpagina’s 

DMARC 
Nodig indien notificaties vanuit de 
machtigingsvoorziening verzonden 
worden. Anders nvt. 

 NEN-ISO/IEC 27001/27002 Ja 

  

Overige relevante open standaarden van de Aanbevolen lijst 

Overige Aanbevolen open standaarden  Gewenst 

 HTTPS en HSTS  Ja 

  
Overige standaarden 

Overige relevante open standaarden Toepassing bij machtigen 

PKIOverheid Te gebruiken bij system to 
system bevragingen. 

 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
De eerdergenoemde Routeringsvoorziening gaat mogelijk gebruik maken van 
OpenID Connect, een uitbreiding op OAuth2. Deze standaard kan in plaats van 
SAML 2.0 toegepast worden in het verkeer tussen de Routeringsvoorziening en een 
dienstaanbieder bij het authentiseren en bij het doorgeven van 
machtigingsgegevens bij de authenticatie. Binnen OpenID Connect is een profiel 
nodig waarmee ook machtigingsgegevens uitgewisseld kunnen worden.  
 

6.2. Op te stellen standaarden 
Naar verwachting zijn er ook nieuwe standaarden nodig om de doelstellingen die in 
deze Globale Architectuur worden beschreven waar te maken. Dit zijn standaarden 
die nog niet op de pas-toe-of-leg-uit lijst van Bureau Forum Standaardisatie staan. 



 

Vertrouwelijk | Definitief | Globale Architectuur Machtigen | 22 mei 2018 

 Pagina 34 van 56 

Deze nog op te stellen standaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens 
tussen deelnemers in het stelsel. Een eerste inventarisatie van welke standaarden 
nodig zijn: 
 

- Dienstmachtiging (definitie op het gebied van samenstelling van een 
machtiging gebaseerd op diensten, en uitwisseling van deze 
machtigingsgegevens tussen organisaties) 

- Zaakmachtiging (definitie op het gebied van samenstelling van een 
machtiging gebaseerd op zaken, en uitwisseling van deze 
machtigingsgegevens tussen organisaties) 

- Betrouwbaarheidsniveaus van machtigingen. 
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 Nader uit te werken punten 

Er zijn enkele belangrijke afwijkingen gesignaleerd tussen de ontwerpen van het 
programma Machtigen en de werking van machtigen binnen het programma eID en 
eHerkenning, de werking van de Routeringsdienst en het end-to-end ondertekenen 
van bevoegdheidsverklaringen. Deze afwijkingen moeten nog nader worden 
besproken met de verschillende betrokken partijen, met de verwachting dat de 
oplossingsrichting in de Globale Architectuur in de basis niet geraakt wordt; 
waarschijnlijk wel in de verdere detaillering.  
 
De nader uit te werken punten ten aanzien van programma eID zijn in kaart 
gebracht en besproken, wat heeft geresulteerd in de constatering dat ook de 
inhoudelijke uitgangspunten ten aanzien van de urgente discussiepunten worden 
gedeeld.  
 
De urgente discussiepunten zijn als volgt verwoord: 
 
1. De Routeringsdienst geeft machtigingsinformatie door aan de dienstaanbieder op 
basis van diensten zoals deze voor machtigen zijn geregistreerd.  
2. Machtigen bepaalt welke informatie er voor een Machtigbare dienst geregistreerd 
wordt en hoe deze wordt beheerd.  
3. Machtigen bepaalt de regels waaraan Machtigbare diensten moeten voldoen 
voordat deze mogen worden toegevoegd aan de Dienstencatalogus.  
 
Het is van belang dat de fijnmazigheid van machtigbare diensten kan worden 
ingesteld overeenkomstig de eisen van dienstverleners. De Routeringsvoorziening is 
in deze een doorgeefluik en voegt hierin geen functionaliteit toe. Wat hierin de 
beste technische oplossing is (waaronder de vraag één of twee dienstencatalogi) zal 
nog worden onderzocht. 
 
Daarnaast zijn er een aantal andere punten benoemd: 
 
De regieorganisatie van de Routeringsvoorziening fungeert als enige aanspreekpunt 
voor dienstverleners.  
Machtigen verzorgt daarbij de tweedelijns ondersteuning op machtigen. Dit is 
werkbaar voor Machtigen, met als aandachtspunt dat v.w.b. de aansluiting van 
dienstverleners nauw afgestemd moet worden, opdat dienstverleners inhoudelijk 
goed ondersteund worden bij de inrichting van de machtigingsfunctie. 
 
Inrichting van het koppelvlak tussen Machtigen (de BVD) en de 
Routeringsvoorziening. 
Vanuit de Routeringsvoorziening is aangegeven dat elk door Machtigen 
vast te stellen koppelvlak in beginsel zonder problemen kan worden ontsloten, mits 
dit voldoet aan gangbare technische standaarden (bijvoorbeeld ook OIDC) en 
functioneel consistent is met hetgeen doorgeleverd moet worden aan de 
dienstverlener. 
 
De Routeringsvoorziening ondersteunt nu niet het bedrijvendomein.  
Dit is technisch weliswaar goed mogelijk, maar vloeit voort uit een beleidsmatige 
keuze. Dit kan voor Machtigen betekenen dat voor organisaties een andere 
koppeling (lees: een routeringsvoorziening voor organisaties) tussen 
dienstverleners en Machtigen zal moeten worden gerealiseerd. 
 
System-to-system communicatie is buiten scope voor de Routeringsvoorziening. 
Dienstverleners communiceren nu ook via system-to-system; de 
Routeringsvoorziening richt zich uitsluitend op communicatie via web en mobiel. 
Ook dit kan voor Machtigen betekenen dat voor system-to-system communicatie 
een separate functionaliteit moet worden gerealiseerd. Dienstverleners die gebruik 
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maken van system-to-system verkeer, waarbij machtigen een rol speelt, zullen 
daarvoor een aparte aansluiting met machtigen moeten realiseren. 
 
Single-sign-on en herauthenticatie. 
Deze behoeften vanuit Machtigen komen voort uit de centrale doelstelling op het 
gebied van gebruikersgemak. Deze zijn op basis van beleidsmatige kaders niet 
opgenomen in de functionele scope van de PSA eID en de Routeringsvoorziening. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de programma’s eID en Machtigen 
inhoudelijk een grote onderlinge afhankelijkheid hebben, die volgens goede 
werkafspraken wordt bewaakt. Ten aanzien van de vanuit Machtigen benoemde 
behoeften zien beide programma’s op dit 
moment geen onoplosbare issues. Dat laat onverlet dat er nog veel energie zal 
moeten worden gestoken in het, tot in detail, uitwerken van zaken.  



 

Vertrouwelijk | Definitief | Globale Architectuur Machtigen | 22 mei 2018 

 Pagina 37 van 56 

Bijlage 1 Begrippenlijst 
Begrippenlijst 
Disclaimer: de begrippen op deze begrippenlijst dienen te worden bezien als 
werkdefinities binnen het kader van het programma Machtigen. Getracht is om de 
definities en begrippen zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij begrippen zoals 
gehanteerd in de directe omgeving, zoals o.a. het programma eID, eHerkening en 
DigiD Machtigen. Lopende het programma zijn zij aan continue bijstelling 
onderhevig op basis van voortschrijdende inzichten. Het kan daarom voorkomen 
dat bepaalde begrippen en definities buiten het kader en de scope van dit 
programma, (deels) anders worden ingevuld. 
 
Herkomst van de term ‘machtigen’ 
De termen machtigen, gemachtigde en belanghebbende vinden hun oorsprong in 
het bestuursrecht, en worden gebruikt in de context van art. 2.1 Awb met 
betrekking tot het recht op vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke procedures. 
Machtigen is een afgeleide van de term volmachtigen, welke is beschreven in het 
Burgerlijk Wetboek, Titel 3, Boek 3 (vermogensrecht). De belanghebbende staat 
daarbij gelijk aan de volmachtgever, de gemachtigde staat gelijk aan de 
gevolmachtigde. In de memorie van toelichting van Awb 2:1 is opgenomen dat de 
volmacht regels overeenkomstig van toepassing zijn op de Awb. 
 
In tegenstelling tot het vermogensrecht waarbinnen de regelingen ten aanzien van 
de volmacht beschreven zijn, vergen de bestuursrechtelijke verhoudingen geen 
bijzondere regelingen ten aanzien van vertegenwoordiging. Kortom: machtigen is 
vormvrij (hoe de machtigingsafspraak tot stand komt is vrij, schriftelijk, mondeling) 
- tenzij anders is voorgeschreven10 11. 
 
Machtigen, wettelijk vertegenwoordigen en beroepsmatig vertegenwoordigen 
Machtigen is het vrijwillig verstrekken van bevoegdheid door een belanghebbende 
(ook: vertegenwoordigde) aan een vertegenwoordiger (ook: gemachtigde) ten 
aanzien van de verrichting van een specifieke dienst of de afhandeling van een 
zaak.  
 
Machtigen gaat dus over actief verrichten. De totstandkoming van rechtsgevolgen 
is een kernelement van machtigen. 
 
Het verstrekken van een machtiging is vergelijkbaar met het verstrekken van een 
volmacht, waarbij een vertegenwoordiger de bevoegdheid verkrijgt voor een 
belanghebbende te handelen, zonder dat de daarbij horende verantwoordelijkheid 
van de belanghebbende overgaat op de vertegenwoordiger: de gemachtigde. De 
belanghebbende blijft daarnaast zelf bevoegd. De gemachtigde is daarnaast in 
juridische zin ook geen partij in overeenkomsten die tot stand komen cq. de 
rechtsgevolgen die hieruit voortkomen. 
 
Deze vorm van vrijwillige vertegenwoordiging (ook: machtigen) treft men veel aan 
tussen burgers onderling (ondersteuning van familie of vrienden), tussen burger en 
organisaties/professionals (bv. zakelijke dienstverlening aan particulieren) en 
tussen organisaties/professionals onderling (bv. zakelijke dienstverlening). Een 
vrijwillig vertegenwoordiger noemen we een gemachtigde. 

                                                
10 Bron: Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn: https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-2/2-1-

algemene-bepalingen/artikel-21/ 
11 Bron: Goedvertegenwoordigd.nl: https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-

levenstestament/toelichting-volmachten/ 

https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-2/2-1-algemene-bepalingen/artikel-21/
https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-2/2-1-algemene-bepalingen/artikel-21/
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/
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In het geval van wettelijke vertegenwoordiging is (al dan niet tijdelijk of 
gedeeltelijk12) sprake van wettelijke of bij gerechtelijke uitspraak geregelde 
overdracht van rechten en plichten als gevolg van handelingsonbekwaamheid of 
handelingsonbevoegdheid, en worden zowel de bevoegdheden als de 
verantwoordelijkheden van een belanghebbende overgedragen naar de 
vertegenwoordiger13. Omdat bij wettelijke vertegenwoordiging geen sprake is van 
een vrijwillig en door de belanghebbende (ook: betreffende) actief verstrekt 
verzoek tot vertegenwoordiging, spreekt men hier ook niet langer van ‘machtigen’. 
De vertegenwoordiging is bij wet (bv. ouderlijke vertegenwoordiging) of middels 
gerechtelijke uitspraak (bv. ondercuratelestelling) bekrachtigd. De belanghebbende 
is in dergelijke gevallen ook (al of niet tijdelijk of deels) niet zelf handelingsbevoegd 
of handelingsbekwaam.  
 
Wettelijke vertegenwoordiging treft men veelal aan in het sociaal domein (ouderlijk 
gezag en maatschappelijke vertegenwoordiging), de zorg 
(patiëntenvertegenwoordiging en mentorschap), het financiële domein 
(bewindvoering en ondercuratelestelling) en het juridisch domein (juridische 
vertegenwoordiging). 
 
Beroepsmatige vertegenwoordiging heeft betrekking op vertegenwoordigers die zich 
(zonder voorafgaande registratie) kunnen stellen als vertegenwoordiger namens 
een belanghebbende. Het betreft hier advocaten en zorgverleners. Het is (ook) voor 
deze vertegenwoordigers niet noodzakelijk hiertoe een afzonderlijke registratie vast 
te leggen van de vertegenwoordigingsrelatie, omdat van hen op basis van 
beroepscode en –ethiek verwacht kan worden dat zij hun bevoegdheid zorgvuldig 
en bekwaam uitoefenen.  
 
Machtigen en wilsbekwaamheid 
Bij een machtiging blijft de verantwoordelijkheid bij de belanghebbende. Het 
vrijwillig machtigen gaat uit van wilsbekwaamheid14 van de belanghebbende. 
Iemand die wilsonbekwaam is (ergo: niet meer snapt wat hij/zij doet of waarom 
hij/zij dit doet) wordt geacht niet onder het regime van de (vrijwillige) machtiging 
te vallen, maar onder (één of meerdere van de vormen van) wettelijke 
vertegenwoordiging. 
 
Horizontaal en verticaal machtigen 
Er zijn geen wettelijke bronnen waarin de definities voor horizontaal en verticaal 
machtigen zijn vastgelegd. De definities zijn ontstaan in de ontwikkeling van DigiD 
Machtigen15 en de GMO16 (Generiek Machtigingsregister voor Ondernemers). 
Belangrijk uitgangspunt is dat dit onderscheid (tot nu toe) alleen gemaakt wordt in 
de vrijwillige context van machtigen, en (nog) niet is geïdentificeerd in de context 
van wettelijke vertegenwoordiging. 
 
Horizontaal machtigen = ‘het machtigen van voordeur naar voordeur’. Het 
horizontaal machtigen komt dus voor tussen burgers onderling, tussen burgers en 

                                                
12 In het geval van mentorschap zijn niet (alle) rechten en/of plichten overgedragen en dientengevolge 

weggenomen bij de belanghebbende. 
13 In hoeverre deze gedelegeerde bevoegdheid weer (gedeeltelijk) kan worden gedelegeerd, verschilt 

per situatie. Dit (gedeeltelijk) (vrijwillig) delegeren van reeds (wettelijk) gedelegeerde 
bevoegdheden wordt ook wel benoemd als een ketenmachtiging. 

14 https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-
volmachten/  

15 https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digid-
machtigen/glossary/DDM_Glossary_v1.1.pdf  

16 https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/11/factsheet-gmo.pdf  

https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digid-machtigen/glossary/DDM_Glossary_v1.1.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digid-machtigen/glossary/DDM_Glossary_v1.1.pdf
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/11/factsheet-gmo.pdf
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bedrijven en tussen bedrijven onderling. Daarbij worden (delen van) de uitvoering 
van taken gemandateerd. 
 
Verticaal machtigen = ‘het machtigen achter de voordeur’. Het verticaal machtigen 
komt alleen voor binnen organisaties. Daarbij wordt de uitvoering van een 
specifieke taak of takenpakket namens de onderneming bij een medewerker 
belegd. Dat wil zeggen dat een vertegenwoordiger van de organisatie 
gemandateerd wordt om namens de organisatie te handelen. 
 
De ketenmachtiging 
In voorkomende gevallen schakelt een vertegenwoordiger/gemachtigde een 
derde/intermediair/specialist in om een bepaalde taak uit te voeren. Het 
uitbesteden van de uitvoering van een (deel)taak door de vertegenwoordiger aan 
een derde / intermediair / specialist wordt ook wel een ketenmachtiging genoemd. 
Bij een ketenmachtiging verricht de 'laatste schakel' (gebruiker) op basis van de 
vastgelegde machtigingen een transactie17.  
De juridische en functionele complexiteit van ketenmachtigingen is tot op heden 
nog niet diepgaand onderzocht. Wel zijn er een aantal belangrijke 
aanknopingspunten geïdentificeerd, die de complexiteit van het onderwerp duiden: 

• Niet alle uitbestede (uitvoerings)verantwoordelijkheden kunnen zonder 
meer verder worden uitbesteed 

• Niet van alle uitbestede (uitvoerings)verantwoordelijkheden is eenduidig 
vastgelegd of deze verder kunnen worden uitbesteed 

• Wanneer is er wel of geen instemming nodig van de belanghebbende om 
een ketenmachtiging tot stand te kunnen brengen. 

• Vindt uitvoering van de uitbestede taak plaats onder de identiteit van de 
oorspronkelijke vertegenwoordiger of onder de identiteit van de 
derde/intermediair/specialist 

 
Zaakmachtigingen 
In de nieuwe functionele uitwerking van machtigen, is er sprake van een registratie 
van bevoegdheid tussen personen of organisaties voor een subject. Dat subject kan 
generiek van aard zijn (een dienst) of juist specifiek (een zaak, dossier of object). 
Wanneer een machtiging betrekking heeft op een (administratieve) zaak (een 
samenhangende hoeveelheid werk, die ook over meerdere diensten verspreid kan 
zijn) dan spreekt men van een zaakmachtiging. Hierbij valt veelal te denken aan 
bezwaarzaken, ontslagzaken etc. Het specifieke karakter van de machtiging  daarbij 
is dat de dienst ‘bezwaar’ gespecificeerd wordt door een (of meerdere) 
zaaknummer(s), waarmee een zaakdossier kan worden samengesteld bestaande uit 
bescheiden, die vanuit verschillende diensten afkomstig kunnen zijn. 
 
DigiD vs. DigiD Machtigen 
DigiD en DigiD Machtigen zijn niet hetzelfde. Voor de website van DigiD Machtigen 
wordt het DigiD-logo gebruikt (wel met ‘Machtigen’ als onderschrift), om de 
voorziening logisch te positioneren ten opzichte van DigiD. Echter zijn het technisch 
twee verschillende systemen, die verschillend werken en met een verschillend doel. 
 
DigiD is een authenticatievoorziening, die bedoeld is voor de afhandeling van 
authenticatieprocessen van dienstverleners. Deze voorziening geeft 
toegangsmiddelen uit, het zogenaamde DigiD. Met dit toegangsmiddel heeft iedere 
(Nederlandse) burger toegang tot het grootste deel van de elektronische 
dienstverlening van de overheid.  
 

                                                
17 https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Ketenmachtiging 
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DigiD Machtigen is een register waarin machtigingsrelaties (tripletten) 
worden opgeslagen. Dat wil zeggen: wie is belanghebbende, wie is 
gemachtigde en met betrekking tot welke dienst wordt gemachtigd. Deze 
tripletten kunnen door de dienstverlener worden gebruikt nahet 
authenticatieproces om vast te stellen of de ingelogde gebruiker als 
gemachtigde mag handelen namens iemand anders voor de 
gevraagdedienst. DigiD Machtigen registreert een machtiging in relatie tot 
een persoon (BSN/KvK), en heeft geen relatie met een authenticatiemiddel.  

Let wel: in een systeem voor registratie van publieke machtigingsrelaties, zoals 
DigiD Machtigen, wordt slechts een machtigingsrelatie vastgelegd. De 
totstandkoming van de echte machtiging vindt buiten DigiD Machtiging plaats door 
een vormvrije  afspraak tussen belanghebbende en gemachtigde. 
 
Andere machtigings- en vertegenwoordigingsregisters 
Er bestaat nog een veelheid aan andere voorzieningen, registers en registraties 
waarin vertegenwoordigingsrelaties zijn opgeslagen. We onderscheiden daarbij 
machtigingenregisters, bronregisters en attributenregisters. Hieronder een niet-
uitputtende opsomming van enkelen daarvan: 

• eHerkenning (t.b.v. de verticale machtiging) 
• Digipoort B2 (horizontale burger-bedrijf en bedrijf-bedrijf machtigingen 

t.b.v. financiële dienstverlening) 
• Generiek Machtigingenregister voor Ondernemers (GMO) (horizontale 

bedrijf-bedrijf) 
• het Handelsregister (horizontale en verticale machtigingen) 
• het CCBR: centraal curatele- en bewindregister (wettelijke 

vertegenwoordiging) 
• de BRP (familiaire vertegenwoordiging) 
• register notariaat, Beheer Advocaten Registratie (BAR) en BIG-register etc. 

(sectorale registers).  
• Centraal Gezagsregister 
• De bankmachtiging (In de toekomst wellicht relevant)  

 

Beleidsmatige aspecten rondom vertegenwoordiging 
 
Machtigingen / vertegenwoordigingsrelaties en gebruik in digitale processen 
In veel gevallen is het voor een gemachtigde of voor een wettelijk 
vertegenwoordiger onmogelijk om (volledig) gebruik te maken van digitale diensten 
van de overheid. Dat komt doordat slechts een beperkt deel van de 
machtigingsrelaties is vastgelegd in registraties die tegelijkertijd op digitaal 
bruikbare wijze ontsloten zijn. Daarnaast is het voor gemachtigden / 
vertegenwoordigers vaak een enorme uitdaging om gebruik te maken van hun 
bevoegdheid als zodanig, omdat de vertegenwoordigingsrelatie bij elke 
dienstverlener dient te worden aangetoond. Regelmatig komt het voor dat hieraan 
ook andere vormvereisten gesteld: bij verkiezingen in Nederland zijn dit een 
ingevulde machtiging op de eigen stempas met kopie paspoort, voor ondersteuning 
bij het aanvragen van een uitkering is dit persoonlijke identificatie aan een balie 
met paspoort, in sommige situaties volstaat ‘slechts’ een krabbeltje op een 
afgescheurd A4’tje (indachtig de vormvrijheid aan vastlegging van de 
vertegenwoordiging conform art 2.1 Awb). Kortom: zowel vrijwillige als wettelijke 
vertegenwoordiging zijn ‘veelkoppige monsters’. 
 
Ondanks de juridische vormvrijheid die het machtigen heeft, zal een digitale 
registratie van de machtigingsrelaties zeer strikt omgaan met vastleggingsregels, 
omdat deze regels de kwaliteit van de registratie (en daarmee de bruikbaarheid 
binnen digitale processen) bepalen. 
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Triplet 
Om het bestaan van de machtiging te kunnen valideren en de machtiging te 
kunnen gebruiken in digitale (autorisatie)processen, dient een aantal zaken te 
worden vastgelegd: wie is de belanghebbende / vertegenwoordigde, wie is 
aangewezen als gemachtigde / vertegenwoordiger en ten aanzien waarvan (dienst, 
zaak, taak, activiteit etc.) bestaat de vertegenwoordigingsrelatie. Deze drie 
onderdelen tezamen worden veelal benoemd als een ‘triplet’.  
 
Betrouwbaarheid van (digitale) machtigingen 
In de vrijwillige digitale context van machtigen spelen de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de registratie, het gebruik en de intrekking tezamen een rol 
bij het niveau van de betrouwbaarheid van de vertegenwoordigingsrelatie. Op dit 
moment zijn er geen generieke noch specifieke kwaliteitscriteria benoemd waarmee 
de betrouwbaarheid van een geregistreerde vertegenwoordigingsrelatie kan worden 
aangeduid. De enige duiding hiervan staat in de “Handreiking 
betrouwbaarheidsniveau” van het Bureau Forum Standaardisatie18 (hoofdstukken 
5.3 en 5.4). In de expertgroep ‘kaders betrouwbaarheidsniveaus machtigen’ is de 
voorlopige conclusie getrokken dat die duiding de nodige nuancering behoeft. 
Voor gebruik van vertegenwoordigingsrelaties is het dus van belang dat er een 
definitie komt van de variabelen die bepalend zijn voor het betrouwbaarheidsniveau 
van machtigingsrelaties, van het gewenste betrouwbaarheidsniveau van 
machtigingsrelaties en van generieke maatregelen die getroffen zouden moeten 
worden om de gewenste betrouwbaarheid van machtigingsrelaties te kunnen 
waarborgen. 
 

Definities 
Attribuut: een kenmerk behorende bij een entiteit. (Bron: Aquolex 
Waterwoordenboek). De entiteit kan in geval een machtigingsrelatie, deze 
machtigingsrelatie zelf zijn, of een van de samenstellende onderdelen van het 
triplet: de vertegenwoordiger, de belanghebbende of de dienst. 
 
Attributenregister: een voortdurend bijgehouden bestand waarin (al dan niet 
samenhangende) kenmerken van een entiteit zijn opgeslagen. (Bronnen: Aquolex 
Waterwoordenboek en Lycaeus juridisch woordenboek) 
 
Autorisatie: Het verlenen van toestemming (een bevoegdheid) aan een 
geauthenticeerde partij om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst of 
toestemming om een bepaalde actie uit te voeren. (Bron: afspraken stelsel 
elektronische toegangsdiensten 
https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Autorisatie ) 
 
Authenticatie:  
een elektronisch proces voor de verificatie en bevestiging van de identiteit van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon of van de oorsprong en integriteit van 
gegevens (Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037987/2016-05-28 ) 
 
Belanghebbende: een natuurlijk persoon die zich ter behartiging van zijn belangen 
in het verkeer met bestuursorganen laat vertegenwoordigen door een gemachtigde. 
Ook wel vertegenwoordigde. (bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037987/2016-
05-28 ) 

                                                
18 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/atoms/files/Betrouwbaarheidsniveaus_voor_digi
tale_dienstverlening_v4.PDF 

https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Autorisatie
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037987/2016-05-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037987/2016-05-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037987/2016-05-28


 

Vertrouwelijk | Definitief | Globale Architectuur Machtigen | 22 mei 2018 

 Pagina 42 van 56 

 
Betreffende: de vertegenwoordigde in de context van wettelijke 
vertegenwoordiging. In deze context wordt afgeweken van de term 
belanghebbende, omdat met belanghebbende veelal een ander persoon / andere 
partij wordt bedoeld dan de vertegenwoordigde. Denk bv. aan een schuldbewind – 
belanghebbenden zijn de schuldeisers, maar de vertegenwoordigde is de 
betreffende. 
 
Bronregister: De plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is 
vastgelegd (bron: NORA3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)  
 
Basisregistratie: Een basisregistratie is een door de overheid bij wet aangewezen 
registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden 
gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om 
uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het 
toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy 
van de burger gewaarborgd. (bron: 
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/ ) 
 
Bevoegdheid: de bevoegdheid om: 

a. te handelen voor een ander dan de belanghebbende bij de 
overheidsdienst zelf, op basis van een machtiging, een wettelijke 
vertegenwoordiging of in een overlijdenssituatie; 
b. te handelen op basis van een op wettelijke voorschriften gebaseerde rol 
of hoedanigheid 

 
Dossier: ‘Een dossier is een verzameling documenten die betrekking hebben op een 
zelfde onderwerp, case, cliënt of gebeurtenis.’ 
 
Gemachtigde: de persoon die ter behartiging van de belangen van belanghebbende 
door de belanghebbende is aangewezen als vertegenwoordiger. 
 
(Handelings)bevoegdheid: een erkende kwalificatie of recht om iets te mogen doen. 
(bron: Kernerman Nederlands Leerderswoordenboek) 
 
Handelingsbekwaamheid: de vaardigheid om voor de wet rechtshandelingen te 
mogen verrichten, waarbij de handelende persoon de gevolgen van het eigen 
handelen goed kan inschatten. 
 
Horizontale machtiging: een machtiging tussen twee entiteiten zonder hiërarchische 
verhouding. 
 
Ketenmachtiging: Machtigingssituatie waarin twee of meer afzonderlijke 
machtigingen aan één geketend worden doordat van twee geketende machtigingen 
een persoon in de ene machtiging de rol van Gemachtigde heeft en in de andere 
machtiging de rol van Belanghebbende. 
 
Machtigen: Machtigen is het verlenen van bevoegdheid door een belanghebbende 
(ook: vertegenwoordigde) aan een vertegenwoordiger (ook: gemachtigde) ten 
aanzien van de verrichting van een specifieke dienst (Bron: zie dit document) 
 
Machtigingenregister: Voorziening voor elektronische registratie van machtigingen 
en gebruik daarvan bij afnemers (Bron: concept tekst nieuwe besluit verwerking 
persoonsgegevens, maar dan zonder de vermelding van DDM) 

https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/
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Machtigingsrelatie: de vastgelegde registratie in een machtigingenregister van de 
machtiging op basis waarvan bevoegdheid kan worden afgeleid in de vorm van een 
triplet.  
 
Stelsel: Het geheel aan afspraken op gebied van organisatie, besturing, 
toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek, procedures en 
regels.  (naar: https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Autorisatie) 
 
Toestemming: voorafgaande instemming (bron: juridischwoordenboek.nl). 
 
Triplet: het vaste samenstel van de drie kenmerken op basis waarvan de 
bevoegdheid wordt geregistreerd, te weten: 

• Het uniek identificerende kenmerk van de gemachtigde 
• Het uniek identificerende kenmerk van de belanghebbende 
• De dienst/diensten waartoe bevoegdheid wordt verstrekt 

 
Vertegenwoordiger*: de persoon die ter behartiging van de belangen van 
belanghebbende door de belanghebbende, de wet of een gerechtelijke uitspraak is 
aangewezen als vertegenwoordiger. 
 
Vertegenwoordigingsrelatie: zie machtigingsrelatie. 
 
Verticale machtiging: Een machtiging met hiërarchische verhouding binnen een 
entiteit; werkgever – werknemer. 
 
Wilsbekwaamheid: het vermogen van een persoon om een beslissing verantwoord 
te nemen (bron: juridischwoordenboek.nl). 
 
Zaak: Een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en 
een gedefinieerd resultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten 
worden. (bron: Bron: referentiemodel RGBZ, overgenomen in NORA / Gemma (zie 
bv https://www.noraonline.nl/wiki/Zaak)  
 
Zaakdossier: Een zaakdossier is een geheel van archiefbescheiden ontvangen of 
opgemaakt door een instelling, een persoon of een groep personen, bij de 
behandeling van een zaak. Logisch geheel (aggregaat) van documenten die 
betrekking hebben op een zaak of een object. 
 
Zaakmachtiging: Een machtiging voor één zaak van een Belanghebbende, die bij 
één of meer dienstverleners in behandeling is. 
 
Zaaknummer: Een identificatienummer voor de zaak. 
  

https://www.noraonline.nl/wiki/Zaak
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Bijlage 2 Functionele behoeften 
De hierna volgende functionele behoeften zijn door het programma onder de leden 
van de stuurgroep Machtigen geïnventariseerd en vastgesteld door de stuurgroep 
op 21 december 2017. (Nb de nummers 27 en 43 zijn in het proces vervallen, 
waarbij de verdere nummering, omwille van de aansluiting, gelijk is gehouden. 
Effectief zijn er daarmee geen 48, maar 46 functionele behoeften.) 

1. Gebruiksvriendelijk registratieproces 
Korte beschrijving 
Registratie proces moet eenvoudiger dan nu in B2 en DDM. Meer focus op online 
registratie, minder op papier.  
 
Toelichting 
 Het registreren van een machtiging moet eenvoudig worden. Hiervoor kan 
gedifferentieerd worden in oplossingen voor digitaalvaardige en digitaal niet-
vaardige gebruikers. Met name voor digitaal vaardige mensen moet het registreren 
van een machtiging de concurrentie met het delen van een authenticatie middel 
aan kunnen gaan.  

2. Belanghebbende bepaalt de looptijd 
Korte beschrijving 
De belanghebbende moet (expliciet) de looptijd van de machtiging doorgeven. 
 
Toelichting 
 Bij het aangaan van de machtiging wordt nu de looptijd veelal door de beoogd 
gemachtigde bepaald. Eigenlijk zou dit gedaan moeten worden door de 
belanghebbende. Deze wens wordt groter of belangrijker wanneer de standaard 
looptijd op 'tot wederopzegging' wordt gezet.  

3. Universeel bruikbare machtigingen 
Korte beschrijving 
Machtigingen moeten kanaalonafhankelijk gebruikt kunnen worden.  
 
Toelichting 
 Een machtiging is niet alleen een digitale machtiging. Met het afgeven van de 
machtiging geeft de belanghebbende toestemming aan een gemachtigde om een 
bepaalde hoeveelheid werk uit te voeren. De wijze waarop de gemachtigde dat 
doet, of het kanaal dat de gemachtigde wil inzetten daarvoor maakt geen onderdeel 
uit van de machtiging. Dienstaanbieders moeten de mogeijkheid hebben om 
machtigingen in te kunnen zien voor alle kanalen.  

4. Gemachtigde als contact 
Korte beschrijving 
De gemachtigde moet ook als contactpersoon kunnen optreden 
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Toelichting 
 Bij sommige bedrijfsprocessen zal de gemachtigde meer zijn dan alleen de persoon 
die een aanvraag indient. In het verdere proces zal deze persoon ook als 
contactpersoon optreden.  

5. Bulkverificatie 
Korte beschrijving 
De machtigingsoplossing moet grote hoeveelheden machtigingsrelaties kunnen 
controleren zonder dat de gemachtigde is ingelogd 
 
Toelichting 
Onder andere om gemachtigden te kunnen notificeren in MijnOverheid moeten 
grote hoeveelheden machtigingen worden gecontroleerd. Op basis van het 
identificerend gegeven van de belanghebbende moet gezocht worden naar de 
bijbehorende gemachtigde. Denk hierbij aan 8M berichten die de belastingdienst in 
enkele dagen verstuurd.  
 

6. Kanaalonafhankelijk beheren 
Korte beschrijving 
Machtigingen moeten kanaalonafhankelijk beheerd kunnen worden.  
 
Toelichting 
(Belasting)intermediairs en andere gemachtigden gebruiken hun eigen software om 
machtigingen voor hun klanten aan te vragen etc. Voor het gehele beheer moeten 
zij dus via een system to system koppeling het beheer op hun machtigingen 
kunnen voeren.  
 
Het moet mogelijk zijn om vanuit een app van een derde partij 
machtigingsverzoeken te doen. Bijvoorbeeld uit de app of applicatie van een 
aannemer moet een machtigingsverzoek aangemaakt kunnen worden. 

7. Webportaal voor beheer machtigingen 
Korte beschrijving 
Alle machtigingen moeten via een webportaal ingezien en gemuteerd kunnen 
worden. 
 
Toelichting 
In een webportaal moeten gebruikers machtigingen kunnen beheren, registreren, 
en als (beoogd) gemachtigde kunnen aanvragen voor een belanghebbende.  

8. Webportaal voor inzage alle machtigingen 
Korte beschrijving 
De gebruiker moet via één loket kunnen zien voor wie hij gemachtigd is en wie hij 
gemachtigd heeft.  
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Toelichting 
 Alle machtigingen moeten op één plek inzichtelijk zijn. De inzage in machtigingen 
moet uiteindelijk inzage gegeven in alle machtigingen, ook die sectorspecifiek zijn.  

9. Machtiging voor minder digitaalvaardigen 
Korte beschrijving 
Machtigingen moeten ook zonder computer afgegeven en beheerd kunnen worden.  
 
Toelichting 
Ook voor niet digitaal vaardigen (Burgers en Organisaties) moet het mogelijk zijn 
om een machtiging af te geven en te kunnen beheren.  

10. Directe baliemachtiging 
Korte beschrijving 
Het moet (onder specifieke) voorwaarden mogelijk zijn een machtiging te 
registreren door een (beoogd) gemachtigde aan een balie. 
 
Toelichting 
Het proces van het registreren van een machtiging moet voor digitaal niet 
vaardigen ook buiten het briefproces mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door een beoogd 
gemachtigde waarbij de beoogd gemachtigde aan specifieke eisen moet voldoen, en 
waarbij een bewijs geleverd moet worden dat de belanghebbende zijn WID heeft 
getoond.  

11. Burgers en Organisaties 
Korte beschrijving 
Burgers en Organisaties moeten elkaar in elke rol kunnen machtigen, via hetzelfde 
mechanisme.  
 
Toelichting 
Een burger moet een andere burger kunnen machtigen op dezelfde wijze als dat 
een organisatie een Organisatie kan machtigen. Ook moet elke vorm van 
kruislingsmachtigen mogelijk zijn.  

12. Meerdere Nummers gemachtigde 
Korte beschrijving 
De machtigingsoplossing moet identificerende gegevens van de gemachtigde 
kunnen leveren aan de dienstaanbieder die hij nodig heeft voor zijn proces. Ten 
minste de volgende nummers moeten worden ondersteund: BSN/RSIN/OIN/KVK.  
 
Toelichting 
Organisaties, wellicht ook burgers, moeten met meerdere nummers kunnen worden 
geïdentificeerd. Een organisatie heeft bijv. zowel een KvK als een RSIN. Een ZZPer 
heeft zowel een KvK als een BSN.  

13. Meerdere nummers belanghebbende 
Korte beschrijving 
De machtigingsoplossing moet identificerende gegevens van de belanghebbende 
kunnen leveren aan de dienstaanbieder die hij nodig heeft voor zijn proces. Ten 
minste de volgende nummers moeten worden ondersteund: BSN/RSIN/OIN/KVK/Fi  
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Toelichting 
Belastingdienst heeft specifiek gevraagd om registratie op Fi-nummer 
Wellicht moet een Fi-nummer vertaald kunnen worden naar een (buitenlands) 
bedrijven nummer 

14. Subnummers binnen organisatie 
Korte beschrijving 
Machtigingen moeten beperkt kunnen worden tot onderdelen binnen een 
organisatie geïdentificeerd door een subnummer. (metadatering) 
 
Toelichting 
 Subnummers komen voor bij de Loonheffing en Omzetbelasting. Zowel met DigiD 
machtigen als met B2 machtigingen is het niet mogelijk om de bevoegdheid in te 
perken op subnummer niveau.  

15. Mensen in buitenland 
Korte beschrijving 
Mensen in het buitenland moeten gebruik kunnen maken van de 
machtigingsvoorziening. 
 
Toelichting 
Personen die in het buitenland (EU/niet EU?) wonen moeten ook een machtiging 
kunnen registreren. Zowel als belanghebbende als gemachtigde.  

16. Notificatie belanghebbende 
Korte beschrijving 
De belanghebbende moet genotificeerd worden om hem meer controle te geven 
over het gebruik en bestaan van zijn machtigingen.  
 
Toelichting 
Bij doorlopende, of langlopende machtigingen bestaat de kans dat een machtiging 
(per ongeluk) langer geldig is dan dat de belanghebbende voor ogen had, of dat de 
situatie anders is geworden dan bij aangaan machtiging. 
Het kanaal van notificatie kan per belanghebbende verschillen, denk hierbij aan 
post, berichtenbox of app-notificaties.  

17. Kanaalkeuze communicatie 
Korte beschrijving 
Communicatie met belanghebbende en gemachtigde moet zoveel mogelijk digitaal 
plaatsvinden. Versturen van brieven moet tot een minimum worden beperkt. 
 
Toelichting 
Kies het juiste kanaal voor de communicatie met de gebruikers. In de bestaande 
voorzieningen wordt nog veel met machtigingscodes gewerkt, die per post worden 
verstuurd.  

18. Ketenmachtiging 
Korte beschrijving 
Het moet mogelijk zijn om een machtiging aan een ander door te geven. 
(ketenmachtiging) 
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Toelichting 
Het moet mogelijk zijn om een machtiging door te geven of een machtiging namens 
iemand anders te kunenn geven. De BD heeft aangegeven dat in ieder geval bij 
nabestaanden is er een behoefte om intermediairs te kunnen machtigen.  

19. Zaakmachtiging 
Korte beschrijving 
Machtigingen moeten op een zaak afgegeven kunnen worden. 
 
Toelichting 
Machtigen moeten zowel op diensten als op zaken uitgegeven kunnen worden.  

20. Groepszaken 
Korte beschrijving 
Zaken moeten kunnen bestaan uit groepszaken 
 
Toelichting 
Zaken kunnen intern weer bestaan uit subzaken. Of anders gezegd soms wordt een 
verzameling zaken weer gezien als één zaak.  

21. Dienstaanbieder als gemachtigde 
Korte beschrijving 
Dienstaanbieders kunnen ook gemachtigd worden 
 
Toelichting 
In sommige processen moet een dienstaanbieder eerst goedkeuring krijgen van de 
burger (of wellicht organisatie) om gegevens bij andere overheden in te kunnen 
winnen.  

22. Machtigingsattributen 
Korte beschrijving 
Machtigingen kunnen met specifieke rechten worden afgegeven (alleen lezen, 
toevoegen van informatie, etc.).  

23. Snel schakelen tussen belanghebbenden 
Korte beschrijving 
Gemakkelijk kunnen wisselen namens wie ik een dienst gebruik (als ik gemachtigd 
ben voor meerdere personen), zonder zelf opnieuw te hoeven inloggen bij die 
dienst.  
 
Toelichting 
Als gemachtigde moet ook het gebruik voor meerdere personen ondersteund 
worden. Dus niet uitloggen en weer inloggen.  

24. Machtigingsniveaus 
Korte beschrijving 
Voor elk niveau van authenticatie moet een niveau van machtigen beschikbaar zijn. 
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Toelichting 
Voor verschillende diensten zijn verschillende niveaus van machtigen nodig. (ervan 
uitgaande dat hoe hoger het niveau van machtigen, hoe ingewikkelder het wordt.  

25. Machtigingsverklaring 
Korte beschrijving 
De machtigingsvoorziening levert een juridisch dekkende verklaring, waar aard, 
omvang en registratie uit te destilleren zijn.  
 
Toelichting 
De dienstaanbieder ontvangt van een machtigingsvoorziening een juridisch 
dekkende verklaring waarin staat dat de gemachtigde inderdaad voor de 
vertegenwoordigde mag handelen, volgende de geldende wet- en regelgeving. Deze 
verklaring houdt rekening met specifieke attributen van de vertegenwoordigde die 
voor mijn dienstverlening van belang zijn. (Bijvoorbeeld leeftijd bij wettelijke 
vertegenwoordiging van een kind.) 

26. Ontzorging dienstaanbieders 
Korte beschrijving 
Alle machtigingen moeten via één contract ontsloten kunnen worden. Zo mogelijk 
inclusief het authenticatie koppelvlak 
 
Toelichting 
Zowel in techtnische als in financiele zin moet het voor kleine dienstaanbieders 
eenvoudig zijn om gebruik te maken van de machtigingsoplossing.  

28. Ontsluiting wettelijk registers 
Korte beschrijving 
De machtigingsoplossing moet bestaan uit een publiek stelsel met één of meer 
machtigingsregistraties, daar moeten ook BRP en andere registraties die 
machtigingsinformatie bevatten onderdeel van uitmaken.  
 
Toelichting 
Er bestaan niet vrijwillige registraties waar relelaties in staan tussen 2 partijen die 
antwoorden bevatten op het machtigingsvraagstuk. De BRP bijvoorbeeld bevat 
informatie over ouder - kind relaties. Deze relatie kan worden gebruikt om ouders 
inzage in het medisch dossier te verschaffen.  

29. Wettelijkvertegenwoordigers 
Korte beschrijving 
Wettelijkvertegenwoordigers moeten kunnen handelen binnen de oplossing 
 
Toelichting 
Wettelijkvertegenwoordigers moeten namens hun klanten kunnen handelen. In de 
huidige situatie worden wettelijkvertegenwoordigers vaak verplicht om op papier te 
werken. Ook zijn er gevallen bekend waarbij wettelijk vertegenwoordigers de DigiD 
van hun klant gebruiken.  

30. Nabestaanden 
Korte beschrijving 
Oplossing voor nabestaande machtiging moet overheidsbreed worden ingevuld.  
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Toelichting 
De bestaande voorziening DDM heeft een mogelijkheid voor de registratie van een 
nabestaandenmachtiging door een dienstaanbieder. Elke dienstaanbieder kan voor 
zijn eigen diensten een gemachtigde aanwijzen. De BD is van mening dat het 
aanwijzen van de nabestaande een overheidsbrede taak is. Het is niet de taak van 
de BD om dit te regelen.  

31. Generieke Dienstencatalogus 
Korte beschrijving 
De dienstencatalogus moet door alle machtigingsregistraties gebruikt kunnen 
worden.  
 
Toelichting 
De dienstaanbieder moet niet worden geconfronteerd met diensten die overlappen 
en uit verschillende registraties komen.  

32. Duidelijke diensten en verzamelingen 
Korte beschrijving 
Belanghebbenden moeten machtigingen kunnen afgeven op diensten of 
verzamelingen van diensten. Zij moeten niet worden geconfronteerd met de interne 
producten en berichtstromen. 
 
Toelichting 
Gebruikers willen machtigingen afgeven met een reikwijdte die aansluit bij de eigen 
belevingswereld. Dat moet de ene keer smal zijn en de andere keer breed.  
Een systeem waarbij met diensten en verzamelingen van diensten gewerkt kan 
worden lijkt de meest voor de hand liggende oplossing.  

33. Dienstaanbieder overstijgende diensten 
Korte beschrijving 
Gebruikers moeten machtigingen kunnen afgeven op diensten of verzamelingen 
van diensten die breder zijn dan één dienstaanbieder. 
 
Toelichting 
Gebruikers willen brede machtigingen kunnen afgeven. Belanghebbende beschikken 
veelal over een beperkte groep gemachtigden. Deze zullen een breed pallet aan 
zaken regelen. Daarvoor moet het mogelijk zijn om dienstaanbieder 
overschrijdende dienstensets te maken. 

34. Dienstbeschrijving 
Korte beschrijving 
Dienstaanbieders bepalen omvang van de dienst. 

35. BI 
Korte beschrijving 
Opdrachtgevers, dienstaanbieders, beheerders moeten goed inzicht kunnen hebben 
in het gebruik, aantal gebruikers, etc. BI moet derhalve goed zijn ingericht. 
 



 

Vertrouwelijk | Definitief | Globale Architectuur Machtigen | 22 mei 2018 

 Pagina 51 van 56 

Toelichting 
Business Intelligence ofwel management informatie met betrekking tot bijvoorbeeld 
het aantal gebruikers, het aantal gemachtigden, (ontwikkeling in) gebruik etc.  

36. Alle machtigingen op één wijze ontsloten 
Korte beschrijving 
Alle machtigingen moeten via één wijze ontsloten worden. Of wellicht via één punt 
ontsloten worden.  
 
Toelichting 
Dienstaanbieders moeten ontzorgt worden, zij moeten de machtigingsinformatie op 
één manier, of beter nog via één koppeling ontvangen.  

37. Meertaligheid 
Korte beschrijving 
De gehele oplossing houdt rekening met meertaligheid.  
 
Toelichting 
Meertaligheid wordt niet alleen meegenomen voor de website, maar ook voor de 
inhoud. Denk hierbij aan dienstbeschrijvingen, brieven etc. 

38. Historische gegevens machtigingen 
Korte beschrijving 
In het gebruik van machtigingen moet het mogelijk zijn om op te vragen wat de 
status van een machtiging op een bepaald moment in de historie was. Dus niet 
enkel kunnen bevragen op de huidige situatie. 

39. Bulk aanvraag 
Korte beschrijving 
Dienstaanbieders, gemachtigden moeten makkelijk voor een grote groep 
belanhebbende een machtigingsaanvraag kunnen doen.  
 
Toelichting 
Bestaande functionaliteit. Wordt nu enkel gebruikt door de Belastingdienst voor 
aanvragen machtigingen voor zogenaamde HUBA klanten.  

40. Portaal voor dienstaanbieder gebruik machtigingen 
Korte beschrijving 
Dienstaanbieders kunnen historie van het gebruik van machtigingen bij hun dienst 
online inzien.  
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Toelichting 
Dienstaabieders hoeven geen administatie bij te houden wie er namens een ander 
is ingelogd. Met name voor kleine dienstaanbieders, die één (machtigen)dienst 
leveren kunnen hun site eenvoudig geschikt te maken voor inloggen door 
gemachtigden. Zij kijken hiervoor enkel naar het BSN/KvK van de belanghebbende. 
De site van de dienstaanbieders hoeft dan slechts minimaal te worden aangepast.  

41. Revocatie na overlijden of beeindigen bedrijf 
Korte beschrijving 
Wanneer een gebruiker niet meer bestaat. (overlijd, of de organisatie wordt 
beeindigd moeten alle machtigingen worden gestopt. 

42. Gebruik alle geldige authenticatiemiddelen 
Korte beschrijving 
Alle geldige authenticatiemiddelen moeten gebruikt kunnen worden inclusief eIDAS 
middelen 
 
Toelichting 
Alle geldige authenticatiemiddelen moeten gebruikt kunnen worden inclusief eIDAS 
middelen 

44. Slapende machtigingen 
Korte beschrijving 
Machtgingen die niet worden gebruikt moeten na verloop van tijd worden 
geschoond 
 
Toelichting 
Wanneer een machtiging voor langere tijd niet wordt gebruikt moet deze vervallen. 
Dit voorkomt dat er slapende machtigingen zijn en potentieel misbruikt kunnen 
worden. Bij het schonen moet wel rekening gehouden worden met de aard van de 
machtiging. Voor sommige machtigingen kan het immers 'normaal' zijn dat deze 
voor een langere tijd niet wordt gebruikt.  
Deze eis moet tezamen met eis notificatie belanghebbende worden opgepakt omdat 
zij beide betrekking hebben op langdurige machtingen.  

45. Intrekken machtiging door beheerder 
Korte beschrijving 
Beheerders van de machtigingsvoorziening moeten de mogelijkheid hebben om 
machtigingen in te kunnen trekken bij (vermoeden van) fraude.  
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Toelichting 
Wanneer er fraude wordt vermoed (bijvoorbeeld op aangeven van een 
dienstaanbieder) moet het mogelijk zijn om een machtiging (tijdelijk) in te trekken.  

46. Mag niet' functionaliteit 
Korte beschrijving 
Als gevolg van een onder curatele stelling kan het zo zijn dat een gebruiker zelf 
niets meer mag (of alleen inzien).  

47. Gemakkelijk kiezen namens wie ik werk 
Korte beschrijving 
De gemachtigde moet makkelijk kunnen kiezen namens wie hij gaat handelen.  
 
Toelichting 
Wanneer een gemachtigde gaat inloggen namens iemand anders moet hij 
eenvoudig kunnen kiezen namens wie hij wil inloggen. 

48. Medewerker machtigen 
Korte beschrijving 
Een machtiging moet beperkt kunnen worden tot een medewerker of afdeling van 
een organisatie 
 
Toelichting 
In sommige gevallen wil een belanghebbende niet de gehele organisatie machtigen, 
maar slechts één of enkele personen.  
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Bijlage 3 Uitwerking functionele behoeften 
De (clusters van) functionele behoeften Wettelijke vertegenwoordiging en 
Zaakmachtigen zijn reeds inhoudelijk besproken en uitgewerkt in gerichte 
expertgroepen. Hieronder is een korte samenvatting van de concept 
oplossingsrichting opgenomen. 
 

Wettelijke vertegenwoordiging 
 
Inleiding en scope 
De scope bij wettelijke vertegenwoordiging is de wettelijke vertegenwoordiging van 
minderjarigen en meerderjarigen, uitgezonderd de wettelijke vertegenwoordiging in 
het geval van de wet schuldsanering natuurlijke personen. 
 
Bij wettelijke vertegenwoordiging is de primaire vraag of de wettelijk 
vertegenwoordiger die een dienst namens een ander afneemt, ook bevoegd is om 
dat te doen. Dat geldt ook bij elektronische dienstverlening waarvoor een oplossing 
wordt geboden middels een digitaal getekende bevoegdheidsverklaring die 
(kanaalonafhankelijk) kan worden opgevraagd bij het afnemen van een dienst. De 
bevoegdheid zal alleen worden vastgesteld, als deze dienst binnen de scope van de 
toegekende wettelijke bevoegdheid valt.  
 
Voorwaarde voor een oplossing is dat bronnen voor wettelijke vertegenwoordiging 
digitaal te ontsluiten zijn. De Raad voor de Rechtspraak werkt aan de ontsluiting 
van hun bronnen waaronder die voor bewindvoering op korte termijn, waarmee een 
oplossing voor een groot deel van de digitale beperkingen bij het uitoefenen van 
een wettelijke vertegenwoordig in het verschiet ligt. 
 
Bij een wettelijke bevoegdheid moet de wettelijk vertegenwoordiger namens de 
belanghebbende kunnen handelen als de wettelijk vertegenwoordiger dat aangeeft 
bij de dienstaanbieder. De vraag die een dienstaanbieder dan stelt is: ‘mag deze 
persoon namens de ander’ deze dienst afnemen. Dit is de ‘mag-wel’ functie die 
binnen scope valt. Buiten scope valt de ‘mag-niet’ functie van een 
machtigingsvoorziening die standaard bij alle authenticaties kan worden 
aangeroepen (zonder melding van de wettelijke vertegenwoordiging bij een 
dienstaanbieder door een wettelijk vertegenwoordiger). 
 
Oplossingsrichting 
De oplossingsrichting voor WV19 wordt beschreven door een klantreis van een 
WVer. Deze klantreis bestaat uit een Voorbereidende Stap en een 4-tal uitvoerende 
Stappen die de totale dienstverleningsketen voor WV omvatten. 

                                                
19 WV = wettelijke vertegenwoordiging 
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Vooraf: Ontsluiten WV bronadministratie en diensten voor WV (eenmalig karakter)  
De machtigingsvoorziening richt vooraf een aantal zaken voor het gebruik van WV 
bij dienstaanbieders. Bronnen met registraties voor WV moeten aangesloten zijn op 
de machtiggingsvoorziening en diensten van dienstaanbieders moeten opgesteld 
worden voor het gebruik van een WV. 
 
Stap 1: Vullen WV bronadministratie 
Bronadministraties waarin een WV wordt geregistreerd, worden gevuld en actueel 
gehouden. 
 
Stap 2: Melden WV bij dienstaanbieders 
Bij de van toepassing zijnde dienstaanbieders meldt de WVer dat er sprake is van 
een wettelijk bevoegdheid voor een Belanghebbende (niet alle dienstaanbieders 
kennen zijn stap of zullen deze stap inrichten). De WVer wijzigt cruciale gegevens 
zoals het postadres en het rekeningnummer, vraagt dossiers op en doet zo nodig 
uitstel van betaling. Dat kan middels formulieren met handmatige controles of 
idealiter online met geautomatiseerde controles.  
 
De dienstaanbieder heeft de (back)office zo ingericht dat na een melding van een 
WV de belanghebbende geen wijzigingen meer kan doorvoeren en wordt beperkt in 
het afnemen van diensten. 
 
Stap 3: Gebruik WV door WVer 
Wanneer een WVer bij een dienstaanbieder inlogt voor de Belanghebbende, zal de 
machtigingsvoorziening om een bevoegdheidsverklaring worden gevraagd, ‘is de 
WVer wel bevoegd om voor de Belanghebbende te handelen?’  
 
Stap 4: Beëindigen melding WV bij dienstaanbieders 
Opheffen van de melding van de WV bij de betrokken dienstaanbieders gebeurt 
door de WVer, door de Belanghebbende zelf of verloop van de einddatum als deze 
is geregistreerd door de dienstaanbieder. Dienstaanbieders krijgen geen push-
bericht uit een bronadministratie van een opheffing of verandering van een 
wettelijke vertegenwoordiging. 
 

Stap 1
• Vullen WV bronadministratie

Stap 2 
• Melden WV bij DA’s door WVer

Stap 3
• Gebruik WV door WVer

Stap 4
• Beëindigen melding WV bij DA’s

Vooraf
• Ontsluiten registratie met WV en 

diensten voor WV (eenmalig)
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Naast deze beoogde oplossingsrichting zijn er meerdere alternatieve scenario’s 
uitgewerkt die ook in meer of mindere mate invulling geven aan de wens om 
wettelijke vertegenwoordiging te ondersteunen.  
 

Zaakmachtigen 
 
Inleiding en scope 
De wens is geuit om het mogelijk te maken om een machtiging alleen geldig te 
laten zijn voor een specifieke zaak. UWV, JenV en veel gemeenten maar ook steeds 
meer andere overheidsorganisaties werken zaakgericht en hebben op dit moment 
allerlei oplossingen om het mogelijk te maken dat iemand anders de zaak 
afhandelt. 
 
Het werken met zaken is binnen de Nederlandse overheid cruciaal voor het 
verbeteren van de dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Het is een goede manier 
om: 
• De klant juist te informeren over de voortgang van de desbetreffende 

klantvragen. 
• De afhandeling te monitoren en te bewaken. 
• Managementinformatie te verkrijgen over behaalde effecten. 
• De behandeling van een klantvraag te reconstrueren. 
 
Het concept van een zaak wordt in de GEMMA gedefinieerd als ‘een 
samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een 
gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden’. 
Alle zaakkenmerken en informatie die aan een zaak zijn gekoppeld vormen samen 
een virtueel ‘zaakdossier’. 
 
Oplossingsrichting 
In de oplossingsrichting voor zaakmachtigen wordt een drietal varianten 
onderkend.  
 
In het algemeen geldt dat bij het initiëren/registreren van een zaakmachtiging 
referentiegegevens worden opgegeven en de dienstaanbieder de zaak aan de 
machtiging koppelt. De machtiging kan op meerdere manieren worden geïnitieerd 
en geregistreerd, en een zaak kan al aanwezig zijn, of nog niet. Daarnaast zien we 
dat door mogelijkheden in te bouwen dat de gebruikers niet zelf gegevens hoeven 
in te voeren maar alleen te selecteren de kans op fouten flink kunnen laten dalen. 
Maar om de adoptie van zaakmachtigen niet in de weg te staan is dit optioneel. 
 
In alle drie de klantreizen wordt er gesproken over gegevensuitwisselingen tussen 
het Machtigingsregister en de dienstaanbieder. 
1. Er is een optionele koppeling tussen machtigingsoplossing en dienstaanbieder 

die gebruikt kan worden om referentiegegevens op te halen a.d.v. persoon 
(natuurlijk of niet natuurlijk) identificatienummer. 

2. Er is een verplichte koppeling tussen dienstaanbieder en machtigingsoplossing 
die gebruikt wordt voor het koppelen van een zaak aan Machtiging a.d.v. 
MachtigingID en ZaakID. 

3. Er is een optionele koppeling tussen machtigingsoplossing en dienstaanbieder 
die alleen nodig is in specifieke gevallen om aan dienstaanbieder door te geven 
dat een machtiging is geregistreerd. Dit wordt gedaan a.d.v. belanghebbende, 
gemachtigde en referentiegegevens. 


	Colofon
	Inhoud
	Aard en omvang van een dienst in het kader van een machtiging
	Samenwerkingsverbanden
	De diensthistorie moet inzichtelijk zijn voor de gebruiker.
	Overige relevante open standaarden van de Aanbevolen lijst
	Overige standaarden
	Nieuwe ontwikkelingen
	Bijlage 1 Begrippenlijst
	Begrippenlijst
	Beleidsmatige aspecten rondom vertegenwoordiging
	Definities

	Toestemming: voorafgaande instemming (bron: juridischwoordenboek.nl).
	Vertegenwoordigingsrelatie: zie machtigingsrelatie.
	Zaaknummer: Een identificatienummer voor de zaak.
	Bijlage 2 Functionele behoeften
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	De belanghebbende moet (expliciet) de looptijd van de machtiging doorgeven.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Machtigingen moeten kanaalonafhankelijk gebruikt kunnen worden.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	De gemachtigde moet ook als contactpersoon kunnen optreden
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Machtigingen moeten kanaalonafhankelijk beheerd kunnen worden.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Machtigingen moeten ook zonder computer afgegeven en beheerd kunnen worden.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Belastingdienst heeft specifiek gevraagd om registratie op Fi-nummer
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Machtigingen moeten op een zaak afgegeven kunnen worden.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Zaken moeten kunnen bestaan uit groepszaken
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Dienstaanbieders kunnen ook gemachtigd worden
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Voor elk niveau van authenticatie moet een niveau van machtigen beschikbaar zijn.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Wettelijkvertegenwoordigers moeten kunnen handelen binnen de oplossing
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Oplossing voor nabestaande machtiging moet overheidsbreed worden ingevuld.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	De gehele oplossing houdt rekening met meertaligheid.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Korte beschrijving
	De gemachtigde moet makkelijk kunnen kiezen namens wie hij gaat handelen.
	Toelichting
	Korte beschrijving
	Toelichting
	Bijlage 3 Uitwerking functionele behoeften
	Wettelijke vertegenwoordiging

	Stap 1: Vullen WV bronadministratie
	Stap 4: Beëindigen melding WV bij dienstaanbieders
	Zaakmachtigen


