
‘Banaan’
een eenduidige digitale infrastructuur vanuit de leefwereld van 
burger & bedrijf
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Kernboodschappen

1. Visie geeft aan dat we moeten omdenken, vanuit de 
leefwereld van burger & bedrijf.

2. Nieuwe digitale infrastructuur bestaat uit twee 
categorieën (interactie en gegevens) elk met helder 
gedefinieerde services.

3. De aanpak volgt twee lijnen:
• Individuele services afstemmen met lopende projecten
• Streefbeeld uitwerken met alle overheidspartijen
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Inleiding

Aanleiding
Met de nieuwe kabinetsformatie en het rapport ‘Maak Waar!’ is er 
een kans een impuls te geven aan de Digitale Infrastructuur van de 
overheid.

Opdracht
1. uit welke “bouwstenen” bestaat de digitale infrastructuur die we 

gemeenschappelijk gebruiken?
2. welke 1 of 2 voorzieningen wil de MFG gaan verbeteren of 

bouwen?

Aanpak
Gestart met een proces tot eerste uitwerking met beperkte groep 
specialisten. Na eerste presentatie in de Manifestgroep zijn langs 
twee lijnen de architectuur verdiept: uitwerking van aantal services 
en het streefbeeld voor de lange termijn.
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De huidige Digitale Infrastructuur
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De huidige GDI is een lijst van voorzieningen met soms een 
onduidelijke samenhang en gefocust op economy-of-scale van de IT 
voorziening.

- Stelsel van basisregistraties
- MO.nl
- Stelselcatalogus
- BV BSN
- AvB
- Ondernemingsdossier (MOvO)
- eID
- Digilevering
- DigiD
- Digimelding
- eHerkenning
- SBR

- Samenwerkende Catalogi
- Berichtenbox Bedrijven
- e-Factureren
- PKIo
- Berichtenbox burgers
- Overheid.nl
- Ondernemersplein
- Digipoort
- NORA
- Standaarden
- Digikoppeling

Bron: Digicommissaris



De Digitale Infrastructuur - visie

– We acteren in een netwerkmaatschappij
– Denken vanuit dienstverlening naar 

operatie
– Werken in twee modi, met twee 

snelheden
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Focus op vanuit de overheid een eenduidig gezicht naar burger & 
bedrijf en de diensten die je daarvoor nodig hebt. 

Wetsregels

Diensten

Leefwereld

Processen

operatie dienstverlening

Denken van dienstverlening
naar operatie i.p.v. andersom

“ we cannot solve our problems with the 
same thinking we used when we created
them.”



De Digitale Infrastructuur - Streefbeeld
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We hebben twee groepen services nodig om te zorgen 
dat we als overheid onze diensten aan burger & bedrijf 
kunnen realiseren:

1. Interactie tussen maatschappij en overheid
2. Gegevens uitwisselen tussen overheden en met 
andere partijen

Voor interactie:
- Communicatiekanalen
- Berichtenservices
- Identificatie & Authenticatie
- Machtigen

Voor gegevens:
- Toegang
- Transport
- Management
- Gegevensservices



De Digitale Infrastructuur - services

We hebben voor drie services de use cases uitgewerkt: 
1. Identificatie & Authenticatie, 
2. Machtigen en 
3. Berichtenvoorziening

Voor Berichtenvoorziening hebben we de functionele en technische eisen 
ook in een apart document uitgewerkt.

Consequenties:
- Burger en bedrijf consulteren: via pilots hun wensen ophalen
- One size fits none: differentiatie in gebruiksprofielen
- Life events vastleggen en verbinden over de dienstverlening heen met 

een link naar machtigingen
- Een samenhangend stelsel van (afspraken van) services.
- Visieontwikkeling op IoT – dingen krijgen ook identiteit, worden 

geauthentiseerd en werken met machtigingen
Concept, mei 2017 
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De Digitale Infrastructuur - uitgangspunten

Om tot een nieuwe digitale infrastructuur te komen hebben we aan aantal 
uitgangspunten gedefinieerd:

Algemeen:
1. We werken vanuit de leefwereld van burger en bedrijf
2. Digitale Infrastructuur wordt een samenhangend geheel
3. Federatief ontwikkelen en beheren

Interactie:
1. Burger & bedrijf kiest diensten, kanalen, vertegenwoordigers
2. Burger & bedrijf blijft, binnen wettelijke kaders, in control
3. ?

Gegevens:
1. Processen en gegevens onderscheiden
2. Doelbinding op gebruik
3. Ontsluiten bij de bron

Let op: dit is nog work-in-progress. Uitgangspunten dienen te worden uitgewerkt, 
incl. de bijbehorende consequenties
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Aanpak en vervolg

– In een keer goed
– Eindeloze discussie over geld en 

governance
– Aanbod gedreven
– Beleid en uitvoering houden 

elkaar in een wurggreep
– Projecten zijn allesomvattend
– Gegijzeld door het verleden: 

projecten blijven maar doorgaan
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We werken in verschillende snelheden, met meerdere partijen, met 
een grote diversiteit aan wensen. De aanpak dient hierop aangepast 
te worden.

– Maak fouten (en leer)
– Focus op gemeenschappelijk

resultaat
– Vraag gestuurd
– Vertrouwen en openheid: 

echte dialoog
– (meerdere) kleine projecten
– Huidige projecten bijschaven, 

aanvullen of stoppen



Aanpak en vervolg – bijschaven en aanvullen

Individuele services:
– Afstemming met lopende 

projecten, beginnend met 
Machtigen en 
Berichtenvoorziening

– Implicaties uitwerken van de 
use cases- eind sept.

– Onderzoeken al beschik-bare
(deel)services
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Streefbeeld:
– Verdiepen streefbeeld: 

samen met gemeentes en 
BZK (DGOO en Logius)

– Beelden van Burgers en 
Bedrijf ophalen

– Afstemmen met ‘Maak Waar’ 
proces?

– Volgende oplevering eind 
september

– Governance volgt inhoud

tijd



Bijlage
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1. De gebruiker voert regie

• De gebruiker bepaalt welke diensten hij/zij gebruikt. De gebruiker moet 
kunnen bepalen welke informatievoorziening relevant is en met wie zijn 
gegevens worden gedeeld. De gebruiker bepaalt wie zijn gegevens mag 
verwerken. 

• Rationale: De gebruiker staat centraal. Rondom het klantperspectief wordt 
een geïntegreerde dienstverlening georganiseerd. De klanttevredenheid is 
leidend, het “leverings”proces om het resultaat te bereiken is daaraan 
ondergeschikt. 

• Regie over de diensten die de gebruiker afneemt en diens eigen gegevens 
brengt de gebruiker ook in control over zijn eigen privacy (privacy by
design).

• Gevolgen: De diensten die worden aangeboden moeten worden herijkt op 
basis van het doel van de klant. Meer selfservice en transparantie in het 
aanbod aan diensten, ongeacht door wie die geleverd worden. De 
gebruiker bepaalt welke diensten hij wil afnemen en het aanbod vanuit de 
dienstverlenende partijen sluit naadloos op elkaar aan, zonder 
organisatorische barrieres. Work in Progress



2. Generieke Digitale Infrastructuur 
wordt een samenhangend geheel

• De huidige GDI is een lijst van voorzieningen. De GDI wordt 
geherdefinieerd in een kern van diensten die voor alle partijen 
relevant zijn. Die diensten worden in samenhang gebracht. 

• Rationale: De basis van GDI zijn onderlinge afspraken over de te 
leveren diensten. In bepaalde kavels van de GDI volstaan 
standaarden en afspraken. Vanuit de behoefte van afnemers 
bepalen in welke kavels behoefte is aan centrale en/of  
gemeenschappelijke voorzieningen, gebaseerd op de vastgestelde 
standaarden. 

• Gevolgen: in functionele termen herdefiniëren van de kern GDI op 
basis van de gemeenschappelijk vastgestelde doelen, met de 
gebruiker in regie. Het aanbod van diensten en voorzieningen in 
samenhang brengen onder architectuur inrichting. Overbodige 
onderdelen wegsnijden en opnieuw evalueren van lopende 
ontwikkelingen. Work in Progress



3. Federatief ontwikkelen en beheren

• De ontwikkeling van nieuwe diensten wordt momenteel via 
centrale regie geconcentreerd bij een aantal aanbieders waarbij 
de afnemers in een passief, “consumerende” rol terecht komen. 
De Manifestgroep wil een GDI als marktplaats om diensten en 
technieken met elkaar te delen, die ontwikkeld en geleverd 
worden door de deelnemers zelf. In een federatieve 
samenwerking maken partijen gebruik van elkaars diensten. 

• Rationale: De verantwoordelijkheid hoort in eerste plaats bij de 
dienstverlenende partijen te liggen (de sectoren / domeinen). In 
een netwerk van elkaar leverende en afnemende partijen komen 
de beste krachten naar boven en wordt een hogere snelheid van 
ontwikkeling bereikt. 

• Gevolgen: Om hergebruik mogelijk te maken moeten er afspraken 
komen over het delen van diensten. De regie over vraag en 
aanbod kan eventueel centraal plaatsvinden. Work in Progress



Invulling van visie (WRR rapport)

Work in Progress



IDENTIFICEREN EN 
AUTHENTICEREN (I&A)

Welke identiteit gebruikt een PERSOON en hoe wordt die 
vastgesteld
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I&A - Userstories (1)
• Als natuurlijk persoon wil ik met mijn identiteit voor een specifieke rol 

(burger, bedrijf, vertegenwoordiger), een andere persoon of een zakelijke 
entiteit zaken kunnen doen met de overheid, omdat ik in verschillende 
rollen andere belangen kan hebben/vertegenwoordigen

• Daarbij wil ik zelf kunnen kiezen voor welke rollen/relaties ik zaken uitvoer
• Als niet-natuurlijk persoon wil ik dat alleen personen die het bedrijf 

rechtmatig vertegenwoordigen namens het bedrijf kunnen handelen
• Als persoon wil ik dat I&A werkt op alle gebruikelijke devices (desktop, 

smartphone, tablet)
• Als persoon wil ik een systeem (applicatie/device) kunnen aanwijzen dat 

namens mij handelingen verricht (M2M, internet of things) en een 
autonome identiteit krijgt

• Als persoon wil ik met mijn eigen (bestaande) authenticatiemiddel in 
kunnen loggen en eenvoudig toegang kunnen krijgen tot alle diensten van 
de overheid (voor welke het niveau van dat middel voldoende is)

• Als persoon (NP en NNP) wil ik snel, goedkoop en eenvoudig een 
authenticatiemiddel kunnen regelen, bij een aanbieder naar keuze. Het 
liefst gebruik ik een middel dat ik al heb.
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I&A - Aandachtspunten (2)
Discussie
• Als persoon wil ik toegang kunnen krijgen tot alle diensten van de 

overheid zonder steeds opnieuw in te loggen (binnen dezelfde zaak of 
omgeving)

• Welke handelingen mag een vertegenwoordiger en/of overheid verrichten, 
voordat een machtiging formeel is geregeld en/of voordat de identiteit van 
belanghebbende vaststaat

• Voor de ‘gangbare’ dienstverlening loggen burgers en bedrijven in op 
niveau 2+ (substantieel), verwachting dat dit naar niveau 4 (hoog) zal 
gaan. Mogen sommige diensten ook op lagere niveaus worden 
aangeboden?
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I&A - Aandachtspunten (3)
Puzzles
• Uitgifte en gebruik zo makkelijk mogelijk maken
• I&A ook mondeling, schriftelijk, persoonlijk voor niet digitale kanalen
• I&A voor objecten/IoT
• Hoe leg je internationaal relatie naar persoonsregistratie/bedrijfsregistratie 

(denk aan NAW op basis van identiteit)?
• Hoe kunnen we als Nederlands burger en onderneming aansluiten op 

buitenlandse dienstverlening?
• Het domein I/A ontwikkelt zich de komende jaren verder (b.v. eID, iDIN, 

eIDAS), op welke manier anticipeert GDI daarop?
Heikele punten
• Buiten de EU nog geen afspraken over I/A. Hen specifiek: hoe stelt een 

overheid de authenticiteit vast van personen buiten Nederland, buiten de 
EU

• Komende jaren nog specials nodig voor buitenlandse relatieregisters, ook 
binnen de EU

• Hoe zorgen we ervoor dat alle overheidsportalen/diensten aansluiten (EZ 
al 20+)
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MACHTIGEN

Zodat een VERTEGENWOORDIGER diensten kan afnemen 
voor een BELANGHEBBENDE
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Machtigen - Userstories (1)
• Als Persoon wil ik een andere Persoon gemakkelijk en snel kunnen 

machtigen om mijn zaken te doen, op initiatief van mijzelf of gemachtigde, 
in alle gevallen door mij te bekrachtigen, ongeacht mijn digivaardigheid

• Als Persoon wil ik al mijn machtigingen kunnen inzien (door mij afgegeven 
en aan mij toegekend)

• Als Persoon wil ik een machtiging kunnen beperken tot:  1) Bepaalde (sets 
van) diensten, 2) Bepaalde gegevens en 3) een (geldigheids)periode 
waarvoor ik een Persoon machtig

• Als Persoon wil ik een machtiging kunnen intrekken (=beëindigen), per 
direct of vanaf een bepaalde datum 

• Als Persoon wil ik kunnen zien welke zaken een ander namens mij heeft 
gedaan

• Als gemachtigde wil ik de zaken die ik voor een ander doe kunnen inzien
• Als gemachtigde wil ik alle diensten waarvoor ik gemachtigd ben kunnen 

afnemen
• Als Persoon wil ik vastleggen wie na mijn overlijden/beëindiging mijn 

resterende transacties mag afhandelen (ook een vorm van een 
Machtiging)

• Als persoon wil ik ook andere objecten kunnen machtigen om namens mij 
zaken af te handelen

• Niet-functioneel: een machtiging is traceerbaar en reproduceerbaarConcept, mei 2017 
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Machtigen – Aandachtspunten (2)
Discussie
• Inzien van gebruik van machtigingen per dienstaanbieder, of geconsolideerd 

voor de overheid?
• Als Persoon wil ik een specifieke medewerker van een andere Persoon (en dus 

niet de hele Persoon) kunnen machtigen
• Machtiging kunnen beperken tot een bepaalde zaak/dossier (kan niet eerder 

dan zaak bekend is)
• Er zijn (horizontale) machtigingen tussen Personen onderling en (verticale) 

machtigingen intern binnen een Niet Natuurlijke Persoon (welke 
functionaris/welk profile is gemachtigd om welke handelingen uit te voeren). Er 
zijn vele soorten verticale machtigingen, deze zijn nu niet allemaal vastgelegd 
in een wettelijke registratie. 

• Machtiging is in principe vormvrij (is dus niet noodzakelijk een digitale 
vastlegging in een formeel register). Maar is het redelijk om registratie te eisen 
als: 1) gebruik privacygevoelige gegevens voor het doen van een handeling en 
2) machtiging voor uitvoeren van een handeling met juridisch gevolg namens

• Niet alle vertegenwoordigers ontlenen hun bevoegdheid aan een machtiging. 
Denk aan ouders van minderjarige kinderen, bewindvoerders, curatoren en 
erfgenamen. Voor welke van deze vormen biedt digitale vastlegging kansen en 
zou daarvoor de “machtigings-bouwsteen” kunnen worden gebruikt. 
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Machtigen – Aandachtspunten (3)
Heikele punten
• Met betrekking tot relaties buiten de EU nog geen afsprakenstelsels of 

initiatieven voor horizontale machtigingen
• Goede delegatie van machtigingen bij ondernemingen missen (relatie 

eHerkenning/NHR !?)
• Wat is publiek, wat is privaat? 
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BERICHTEN (EN NOTIFICATIES)

Persoon weet dat de overheid hem iets meedeelt en kan 
kennis nemen van die mededeling
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Berichten - Userstories (1)
• Als Persoon wil ik mijn eigen voorkeuren voor notificaties kunnen aangeven 

(kanaal/device, adres, frequentie, …)
• Als Persoon (incl. gemachtigde namens een Persoon) wil ik genotificeerd 

worden wanneer de overheid van mij een actie verwacht of de overheid mij 
wil informeren (bijvoorbeeld over een genomen beschikking)

• Als Persoon wil ik op basis van de (gegevens in de) notificatie kunnen 
bepalen welke actie van mij (en in geval van een gemachtigde, voor welke 
machtigingsverlener) wordt gevraagd

• Als Persoon wil ik een overzicht van berichten, individuele berichten en 
bijlagen kunnen inzien (en filteren), voor mij als burger EN/OF als 
ondernemer EN/OF als gemachtigde

• Daarbij wil ik gebruik maken van een device (zoals PC, tablet, mobiele 
telefoon) en voorzieningen (zoals portaal/browser, apps, email-client) 
waarover ik al beschik

• Als Persoon wil ik berichten en bijlagen (in formaten zoals pdf, xml, xbrl) 
downloaden of inlezen in mijn eigen administratieve software (system-to-
system/SBR)

• Als Persoon wil ik berichten kunnen verplaatsen of verwijderen?
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Berichten - Aandachtspunten (2)
Discussie
Als Persoon wil ik contact met de overheid opnemen (over vragen, aanvragen): 
Tweewegverkeer in de vorm van Berichten of Digitale Dialoog
Puzzle
Machtiging/autorisatie om berichten te beveiligen binnen de onderneming of 
overheidsinstelling. Is dit niet geregeld dan zullen met name grote bedrijven met 
gevoelige gegevens maar beperkt gebruik maken van machtigingen en 
berichtendienst
Heikel punt
Noodzaak om een goed machtigingenstelsel te hebben als randvoorwaarde voor 
de berichtenvoorziening
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BEVINDINGEN EN 
CONSEQUENTIES
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Bevindingen (1)
• Sociale en juridische vraagstukken gaan vooraf aan technische 

invulling
• Onderscheid tussen voorzieningen voor bedrijven en burgers wordt 

steeds diffuser, denk aan inloggen met DIGID, kruiselingse 
machtigingen, welke berichten in welke berichtenbox

• Inrichtingen voor burgers en voor bedrijven lopen (vaak onnodig) 
uiteen en kennen onvoldoende samenhang, waardoor onnodig complex 

– Niet elke burger / ondernemer kan meekomen (one size fits none)
• Onderwerpen hangen sterk samen. Denk aan uniforme diensten voor 

authenticatie bij bedrijven EN beperken van machtigingen
• Gebruik (bij overheid inkomende) berichten moete een duidelijke 

plaats hebben binnen het totale pallet van communicatiekanalen
• Inrichting rond identificatie, authenticatie en machtigen kent grote 

diversiteit, verwarrend en onhandig voor klanten
• Internationalisatie speelt steeds grotere rol bij identificatie, 

authenticatie en machtigen
• GDI is vanuit (technische) voorzieningen ontstaan, niet vanuit 

klantperspectief ontworpen
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Bevindingen (2) 
• Keuzevrijheid als startpunt (one size fits none)
• Vaststellen en gebruiken van (integraal bruikbare) profielen
• Onderwerpen blijven in beweging, GDI inrichting moet die gemakkelijk 

kunnen volgen en consistent overheidsbreed optrekken
• Verbinding life events (zoals onder bewindstelling, curatele, overlijden) 

en machtigingen diffuus.
• Nog geen digitaal bruikbare registers beschikbaar voor 

vertegenwoordiging na life-events (zoals onder bewindstelling, 
curatele, overlijden)

• Samenloop van publieke en private inrichting lijkt blijvend
• De denken vanuit de klant maar praten niet met de klant
• Er is een variatie aan devices waarop we willen communiceren. Dit zal 

alleen maar sterker worden
• In de IoT krijgen objecten ook een identiteit en kunnen autonoom gaan 

handelen weliswaar onder eind-verantwoordelijkheid van een PERSOON
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Consequenties (1)
• Klant direct consulteren (via bestaande kanalen bij uitvoering) en 

keuzes vastleggen in profiel 
• Differentiatie in aanpak vanwege verschillende digi-vaardigheden 

burger / ondernemer. Vergelijk beleggersprofielen banken.
• Proces inrichten om burger/bedrijven centraal te stellen en samenhang 

te borgen
• Eén geïntegreerd stelsel voor burgers en bedrijven met onderling 

samenhangende functionaliteiten. Heeft ook bestuurlijke consequenties
• Visie ontwikkelen over identificatie/authenticatie en machtigen van 

objecten.
• Visie ontwikkelen op interactie en (her)gebruik van gegevens 

ontwikkelen
• Helder maken welke diensten (rond het afnemen van 

overheidsdiensten) door private partijen mogen worden geleverd 
(bijvoorbeeld: wel verticale, geen horizontale machtigingen)

• Anticiperen op ondersteunen meerdere verschillende devices
• Vereist uniforme/gestandaardiseerde vastlegging van producten en 

diensten
• Meer eenduidigheid en synchronisatie bij verbinding life events en 

machtigingen
• Alle life events in registers (BRP en HR )vastleggen  
• Juridische basis (door)ontwikkelen om visie mogelijk te maken
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Consequenties (2)
• GDI inrichten vanuit de klant leidt waarschijnlijk tot andere invulling
• Samenwerken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, 

wetenschap, e.d.
• Inrichting identificatie, authenticatie en machtingen uniformeren waar het 

klant raakt (mens en/of machine)
o Overal met dezelfde middelen en langs dezelfde set kanalen
o Overal met eenduidig gedefinieerde machtigingen
o Eenvoudig aanschaf proces voor authenticatiemiddelen
o Personen met authenticatiemiddelen die niet aan (toekomstige) eisen 

voldoen moeten kosten maken bij aanschaf van geschikte middelen
o Ondersteuning buitenlandse ondernemers en Nederlandse 

ondernemers in het buitenland, bruikbare oplossing verlangt 
internationale samenwerking over departementen heen

o Ook voor andere vormen van vertegenwoordiging dan de machtiging 
dienen digitaal bruikbare registers te ontstaan

• Berichten
o Overal met dezelfde middelen en langs dezelfde set kanalen
o Strategie nodig voor inkomende berichten in de context van totale 

kanalenstrategie
o Focus op notificatie en profiel i.p.v. opslag van berichten
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Voorstel
• Gezamenlijke visie ontwikkelen met bedrijfsleven en wetenschap
• Naar 1 samenhangend stelsel

• Samenvoegen huidige “stelsels” 
• Rollen (TBV) en afspraken uitwerken
• Duidelijkheid over welke services publiek worden geleverd en welke 

privaat
• Standaard koppelvlakspecificaties voor elke service 

• Nieuwe services:
• Profielservice met profielgegevens, voorkeuren, notificatie (optie om 

wettelijk regelen via wetgeving BRP en HR)
• Gestandaardiseerde registratie van specifieke gebeurtenissen 

(curatele, bewindvoering, e.d.) in BRP en HR met link naar 
machtigingen

• Publiek machtigingsregister (met deels? link naar BRP en HR)  
• Gebruik van meerdere autorisatieregisters (federatief)
• Berichten federatief inrichten
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Aanpak
• Visie uitwerken met partners
• Services in samenhang ontwikkelen
• Klanten betrekken 
• Leren van feedback: iteratief en agile 
• Levenscyclus inrichten
• Registers betrekken
• Rollen en verantwoordelijkheden benoemen 
• Samenwerken met bedrijfsleven, wetenschap en overheid (triple helix)
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GEHANTEERDE 
BEGRIPPEN
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• Klant: een PERSOON met verschillende hoedanigheden
– Natuurlijke Persoon of Niet-Natuurlijke Persoon

Natuurlijke Persoon (NP) = mens, Niet Natuurlijke Persoon = 
rechtspersoon, samenwerkingsverband of onderneming, al dan niet 
in het Handelsregister ingeschreven

– Burger en/of ondernemer
– Belanghebbende en/of vertegenwoordiger
– Machtigingsverlener en/of gemachtigde
– Nationaal en internationaal

• Machtiging: een verklaring of actie waarmee de bevoegdheid wordt 
verleend om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke 
handeling uit te voeren

• Bericht*: kennisgeving van een besluit, handeling van een 
overheidsorganisatie ten behoeve van Personen

• Notificatie: kennisgeving van het feit dat een handeling is vereist van 
een Persoon ten behoeve van een overheidsorganisatie, of dat de 
overheid een Persoon wil informeren (bijvoorbeeld over een genomen 
beschikking) 

* Definitie uit de notitie van Cor Franke van 17 februari 2017 over Machtigingsvraagstuk
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