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1. Inleiding  

  

1.1. Doel  
Deze Project Start Architectuur (PSA) Machtigen voor plateau 1 benoemt de 
functionele behoeften en ondersteunende generieke componenten die in het eerste 
plateau van het Programma Machtigen worden gerealiseerd. De PSA beschrijft, 
naast de functionaliteiten die worden gerealiseerd, ook wat dat betekent voor 
partijen die (willen) werken met machtigen. Met de vaststelling van de PSA is de 
inhoud van plateau 1 bepaald, waarmee de realisatiefase van start kan gaan. De 
PSA vormt in de realisatiefase het startpunt voor het detailontwerp.  
  
De PSA volgt de lijnen die eerder in de Globale Architectuur Machtigen zijn uitgezet. 
De eerder uitgezette principes, kaders, basiselementen en ontwerp zijn nog steeds 
van kracht (tenzij expliciet in dit document benoemd). De oplossing, zoals voorzien 
in de Globale Architectuur, krijgt voor het eerste plateau met dit PSA een nadere 
invulling.  

1.2. 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 gebruiksgemak en 
overzicht voor burgers en organisaties (zoals bedrijven, instellingen en 
professionals) en de ontzorging van dienstaanbieders.  
  
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.   

2. Stel, op basis van de functionele behoeften van de betrokken publieke 
dienstaanbieders, een Project Start Architectuur op voor het eerste plateau.  

Voor het realiseren van het hierboven bedoelde globale ontwerp wordt namelijk een 
gefaseerde aanpak voorzien in de vorm van plateaus, bestaande uit modules. Dit 
document geeft invulling aan de tweede opdracht voor deze fase: het opstellen van 
de Project Start Architectuur voor het eerste plateau. Deze dient als inhoudelijk 
kader voor het eerste plateau van de aansluitende realisatiefase (vanaf de zomer 
van 2018).  
  
Opdrachtgever voor de PSA Machtigen plateau 1 is de stuurgroep Machtigen, onder 
voorzitterschap van de gedelegeerd opdrachtgever R. Kerstens.  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.3.  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, waarin functionele behoeften (soms in delen) beschikbaar komen. 
Onderstaande visualisatie geeft de kern van deze aanpak weer.  
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Figuur 1: Aanpak  

De PSA Machtigen voor plateau 1 is opgesteld als eerste concrete stap in het 
realiseren van een structurele oplossing voor het machtigingsvraagstuk en bouwt 
voort op de Globale Architectuur Machtigen, de hoofdlijnennotitie Machtigen en 
uitgangspunten die voor de stip op de horizon zijn geformuleerd. Net als voor dit 
plateau, worden ook voor opvolgende plateaus PSA’s opgeleverd. Met de 
vaststelling van dit PSA is de werkelijkheid overigens niet ‘in beton gegoten’; 
voortschrijdend inzicht en nieuwe (aanpalende) ontwikkelingen kunnen aanleiding 
zijn voor het aanpassen van de PSA. Zo kunnen de uitkomsten van een 
maatschappelijke kosten-baten analyse, de nadere afstemming met programma 
eID en eHerkenning, afstemming met het programma Gebruiker Centraal, en de 
verdere uitwerking van privacy en security wijzigingen aanbrengen op de globale 
opzet (en daarmee ook op de concrete invulling in plateau 1). Dergelijke 
(voorstellen tot) aanpassingen zullen volgens een gereguleerd proces en langs 
dezelfde instemmingslijn verlopen als dit document.   
  
De prioritering van onderdelen binnen de realisatiefase van plateau 1 kan 
gezamenlijk worden bijgesteld door middel van een zogenaamde Program 
Increment Planning. Logius is momenteel bezig om dit proces in bredere zin op te 
zetten. Deze beoogde aanpak wordt opgenomen in de in het najaar op te leveren 
projectplannen en wordt vastgesteld binnen de nieuwe governance.  
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 onderhanden is. De inhoud van elk 
plateau wordt bepaald in de stuurgroep c.q. de Programmeringsraad Logius 
(Programmeringsraad)1 op basis van de bijbehorende PSA.   
  
Indien het realisatietraject daar aanleiding toe en gelegenheid voor geeft, zal het 
programma de, in dit PSA benoemde, functionele behoeften naar eigen inzicht 
aanvullen met additionele, kleinere, functionele behoeften. Ongeacht de prioriteit 
van de betreffende additionele behoefte kunnen overwegingen als samenhang 
en/of efficiency daarin meespelen. Vanzelfsprekend mag dat niet ten koste gaan 
van de in dit PSA afgesproken functionele behoeften. In de periodieke 
voortgangsrapportages zal de Programmeringsraad van deze (voornemens tot) 
aanvullingen op de hoogte worden gesteld.   
  

                                                
1 Op het moment van publicatie van deze PSA staat het programma aan de vooravond van een wijziging in de 

programmasturing. Naar verwachting wordt de stuurgroep Machtigen in juli 2018 opgeheven en is dit besluit ten 
aanzien van volgende plateaus aan de Programmeringsraad Logius.   
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De gebruikerservaring staat centraal binnen het programma Machtigen. Dat 
betekent dat in sommige gevallen andere belangrijke aspecten, zoals bijvoorbeeld 
het ontzorgen van de dienstaanbieder, of de mate waarin security & privacy by 
design2 worden meegenomen, een lagere prioriteit kunnen krijgen omdat ze op 
gespannen voet kunnen staan met de gebruikerservaring. In die gevallen waar een 
dergelijke afweging plaatsvindt, wordt dat expliciet gemaakt door het programma 
Machtigen en voorgelegd aan de Programmeringsraad.   
  
Deze PSA is mede tot stand gekomen op basis van de input die is opgehaald tijdens 
de voorbereidingsfase in de verschillende expertgroepsessies met dienstaanbieders.   
  
In de realisatie van hetgeen beschreven wordt in dit PSA, is per functionaliteit een 
belangrijke rol weggelegd voor de zogenaamde “launching customers”. Dit zijn de 
dienstaanbieders die als eerste een belang hebben aangegeven bij het gebruik van 
de betreffende functionele behoefte en die hun eigen werkprocessen en ICT gereed 
hebben (gemaakt) op het moment van beschikbaarstelling van de functionaliteit. 
Zij vervullen een belangrijke rol in de uitwerking van de oplossing en in het testen 
van zowel het concept als de gerealiseerde oplossing.   

1.4.  Leeswijzer  
In het voorliggende document verloopt de hoofdstukindeling langs de hoofdlijnen 
Business-, Informatie- en Applicatiearchitectuur. De Business architectuur wordt 
beschreven in Hoofdstuk 3 t/m 6 en staat zowel stil bij de realisatie van de 
generieke functionele behoeften, als bij de samenwerking van de generieke 
componenten als een geheel. In Hoofdstuk 7 komt de Informatiearchitectuur aan 
bod, en in Hoofdstuk 8 de Applicatiearchitectuur. In de bijlagen wordt in meer 
detail op de oplossingsrichting ingegaan.   
  

1.5.  Begrippen  
De Begrippenlijst in Bijlage 3 geeft een definitie van de termen die in dit document 
worden gehanteerd. Hieronder worden gemakshalve de meest gebruikte begrippen 
toegelicht.   
  
Belanghebbende: een burger of organisatie3 die zich ter behartiging van zijn 
belangen in het verkeer met bestuursorganen laat vertegenwoordigen door een 
gemachtigde. Voor de burger of organisatie die de beoogd belanghebbende is in 
een machtiging, wordt in dit PSA ook ‘belanghebbende’ gebruikt. Wordt als 
synoniem voor vertegenwoordigde gebruikt.  
Gemachtigde: de burger of organisatie die ter behartiging van de belangen van 
belanghebbende door de belanghebbende is aangewezen als vertegenwoordiger. 
Voor de burger of organisatie die de beoogd gemachtigde is in een machtiging, 
wordt in dit PSA ook ‘gemachtigde’ gebruikt.  
Gebruiker: Ieder persoon die de website van Publiek machtigingsbeheer of van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst bezoekt en daar, al dan niet geauthentiseerd, 
handelingen op verricht.   
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.  
Publieke machtigingsvoorziening: De samenstelling van de componenten publiek 
machtigingsregister en publiek machtigingsbeheer.  
  

                                                
2 Security & Privacy by design als principes volgen uit de (concept) wet Digitale Overheid. 3 
Onder ‘organisaties’ worden bedrijven, instellingen en professionals verstaan.    
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2. Hoofdlijnen plateau 1  

In dit hoofdstuk wordt de inhoud van plateau 1 op hoofdlijnen beschreven.  

2.1. Functionele behoeften  
In de stuurgroep Machtigen van 28 mei 2018 is vastgesteld dat plateau 1 invulling 
geeft aan de (clusters van) functionele behoeften ‘vereenvoudiging 
registratieprocessen’ en ‘wettelijke vertegenwoordiging ‘. Deze functionele 
behoeften worden hier kort toegelicht, in de volgende hoofdstukken worden de 
begrippen nader uitgewerkt tot hanteerbare functionele bouwblokken. In Bijlage 5: 
Overzicht Functionele behoeften is terug te vinden welke functies uit de lijst met 
functionele behoeften in plateau 1 worden gerealiseerd, en of ze geheel of deels zijn 
opgenomen.  
  

2.1.1. Vereenvoudiging registratieprocessen machtigen  
Onder het cluster ‘Vereenvoudiging registratieprocessen machtigen’ worden alle 
processen verstaan die nodig zijn om vrijwillige machtigingen te registreren. 
Dienstaanbieders hebben als voornaamste prioriteit aangegeven dat het bestaande 
registratieproces van machtigingen verbeterd moet worden. Maar wel met oog voor 
zowel digitaal vaardige als digitaal niet-vaardige gebruikers. Belangrijke doelstelling 
is het verminderen van de momenteel gangbare werkwijze om 
authenticatiemiddelen te delen. Het registreren van een machtiging moet de 
concurrentie met het delen van een authenticatie middel aan kunnen gaan. Deze 
doelstelling wordt ingevuld door de rol van de gemachtigde in het registratieproces 
groter te maken. Handelingen die ingewikkelder zijn komen bij de gemachtigde te 
liggen, waardoor de belanghebbende niet heel digitaal vaardig hoeft te zijn om toch 
in control te blijven.   

2.1.2. Wettelijke Vertegenwoordiging  
De reikwijdte van de machtigingsoplossing wordt uitgebreid, zodat naast vrijwillig 
machtigen ook bevoegdheden op basis van een rol wordt ondersteund. Wettelijke 
vertegenwoordiging betreft vertegenwoordiging waarbij de relatie tussen twee 
personen wettelijk en/of gerechtelijk is vastgesteld, en niet zoals bij een vrijwillige 
machtiging door de gemachtigde en de belanghebbende zelf wordt geregistreerd in 
een machtigingsregister. Denk bij wettelijk vertegenwoordiging aan curatoren, 
bewindvoerders en ouders van minderjarige kinderen.  

2.2. Generieke componenten  
In de Globale Architectuur Machtigen is de oplossing beschreven die de stip op de 
horizon weergeeft; op langere termijn te realiseren. Plateau 1 realiseert een deel 
van deze architectuur visie. Generieke componenten worden in de plateauplanning 
niet als doel op zich gerealiseerd, maar uitsluitend als deze randvoorwaardelijk zijn 
bij het realiseren van de betreffende functionele behoeften.   
  
In onderstaande Figuur 2: Machtigingsoplossing zijn de benodigde generieke 
componenten voor plateau 1 groen omrand.   
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Figuur 2: Machtigingsoplossing  

  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van welke generieke component in Plateau 
1 wordt gerealiseerd en welke functionele behoefte deze component (primair) 
ondersteunt.  
  

 Component  Plateau 1  Gerelateerde functionele  
behoefte  

Publiek machtigingsregister  Ja  Registratieprocessen 
Machtigen  

Publiek machtigingsbeheer  Ja  Registratieprocessen 
Machtigen  

Bevoegdheidsverklaringsdienst  Ja  Wettelijke  
Vertegenwoordiging, 
ontzorgen dienstaanbieder  

Dienstencatalogus  Ja  Wettelijke  
Vertegenwoordiging  

Bron dienst vertaling  Ja  Wettelijke  
Vertegenwoordiging  

Machtigingsindex  Ja  Wettelijke  
Vertegenwoordiging  

Machtigingsinzagedienst  Nee  -  
Dienstenbeheer  Nee3  -  
Eenduidige ontsluiting  Nee  -  
Ontsluiting van sectorale 
machtigingsregisters  

Nee  -  

                                                
3 De dienstencatalogus kan wel door de stelselbeheerder beheerd worden, maar er wordt geen portaal voor dienstaanbieders 

en diensteigenaren ontwikkeld.   
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Ontsluiting van private 
machtigingsregisters  

Nee  -  

  
Generieke componenten die niet in plateau 1 worden gerealiseerd, komen in een 
volgend plateau aan bod, zoals volgt uit de prioritering van de functionele 
behoeften.   
  
De functie van de generieke componenten is beschreven in de Globale Architectuur 
Machtigen. Hoe de componenten die in plateau 1 een plek krijgen invulling geven 
aan die functie is in Hoofdstuk 6 Werking van de generieke componenten van deze 
PSA beschreven.   
  

 2.3.  Overig te realiseren in plateau 1  
Naast de functionele behoeften ‘vereenvoudiging registratieprocessen machtigen’ en 
‘wettelijke vertegenwoordiging’ wordt in plateau 1 ook een aantal ondersteunende 
zaken gerealiseerd. De bestaande voorziening DigiD Machtigen wordt gerenoveerd 
en omgevormd tot de publieke machtigingsvoorziening die in de Globale 
Architectuur als onderdeel van het stelsel van machtigen is voorzien. Daarnaast 
wordt aangesloten op de Routeringsvoorziening, en worden andere stappen gezet in 
het ontzorgen van Dienstaanbieders bij het aansluiten op en gebruiken van 
machtigingen. Ook worden stappen gezet in het ondersteunen van verschillende 
betrouwbaarheidsniveaus bij het registreren en gebruiken van machtigingen.   
Organisaties in de rol als belanghebbende komen in plateau 1 nog niet aan bod.   
  
Er zijn afhankelijkheden met het programma eID, met name op het gebied van de 
Routeringsvoorziening. Deze afhankelijkheden zijn beperkt qua impact, in de zin dat 
een vertraging bij of wegvallen van de Routeringsvoorziening niet direct een 
probleem vormt voor het programma Machtigen.   
In dit PSA is het beschikbaar komen van een Routeringsvoorziening als een 
gegeven beschouwd. De plannen zijn hierop gericht. Indien er geen   
Routeringsvoorziening zou zijn op het moment dat Machtigen live gaat heeft dat 
een beperkte impact op het Programma Machtigen. Indien de  
Routeringsvoorziening niet of later beschikbaar zou komen, betekent dat dat de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst direct contact heeft met Dienstaanbieders. Dat was 
al zo, omdat de Routeringsvoorziening niet de hele scope van Machtigen afdekt 
(system-to-system, organisatie-organisatie machtigingen). Wat het verandert is dat 
deze koppelvlakken direct met Dienstaanbieders eerder nodig zijn (omdat 
systemto-system en organisatie-organisatie machtigen pas in een later plateau 
worden gerealiseerd), en dat het plan van Machtigen om de koppelvlakkeuzes die 
de Routeringsvoorziening maakt te volgen, niet meer opgaat.   
Een ander gevolg is dat de Bevoegdheidsverklaringsdienst zelf rechtstreeks op een 
eHerkenningsmakelaar en op DigiD aansluit. Het huidige DigiD Machtigen (waar op 
wordt doorontwikkeld) heeft al een verbinding met eHerkenning en DigiD, dus de 
kennis en code is daarvoor al beschikbaar. De impact is hierdoor minimaal.  Het 
betekent ook dat de ontwerpen (met name de Project Start Architectuur) wat 
aanpassingen behoeven. Dat leidt waarschijnlijk tot een versie 1.1 van dit PSA, met 
bijbehorend vaststemmingsproces. Deze wijzigingen zijn naar verwachting binnen 
de bestaande tijdslijnen en budget op te vangen.   

 2.4.  Stelsel Machtigen  
Het programma heeft tot doel om samenhang aan te brengen tussen 
machtigingsfunctionaliteiten en -voorzieningen. Die samenhang komt tot uiting in 
uniformiteit voor eindgebruikers (burgers en organisaties) in het gebruik van en het 
overzicht over machtigingen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn samenwerking en 
standaardisatie belangrijke randvoorwaarden. Samenwerking is noodzakelijk zowel 
voor de verschillende leveranciers van gegevens, zoals sectorale en private 
machtigingenregisters, als voor de afnemers van de machtigingsfunctionaliteit, de 
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dienstaanbieders. Om alle informatie tussen die partijen uit te kunnen wisselen is 
standaardisatie in semantiek en op de koppelvlakken onmisbaar. Om die 
randvoorwaarden invulling te geven is een stelsel van afspraken noodzakelijk.  
  
Met de ontsluiting van sectorale en private machtigingsregisters, een groeiend 
aantal functionaliteiten en een toenemend aantal aangesloten dienstaanbieders in 
latere plateaus, zijn verdergaande afspraken en normenkaders een 
inrichtingsvereiste geworden. Het betreft onder andere:  

• Beschrijving van het stelsel en afspraken. Beschreven worden o.a. de 
componenten binnen het stelsel, architectuurkaders, de gebruiksinterface 
etc. Daarnaast moeten onder andere afspraken worden gemaakt over hoe 
componenten binnen het machtigingsstelsel gebruikt moeten worden, via 
welke koppelvlakken en standaarden componenten onderling, met 
dienstaanbieders en met machtigingsregisters communiceren etc.  

• Rollen en verantwoordelijkheden. Beschreven wordt welke rollen in het 
stelsel bestaan en welke verantwoordelijkheden bij die rollen horen.  

• Juridische grondslag. Denk daarbij aan een beschrijving van de juridische 
structuur van het stelsel, een beschrijving van wie waarvoor 
verantwoordelijk en aansprakelijk is, een beschrijving van 
betrouwbaarheidsniveaus van machtigen etc.  

• Beheer en doorontwikkeling. Dit betreft afspraken en procesbeschrijvingen 
over o.a. change- en releasemanagement, incidentmanagement, 
(penetratie-, keten)testen etc.  

• Standaarden voor uitwisseling van gegevens. Denk daarbij aan de 
implementatie van gegevensstandaarden zoals SAML en OIDC, maar ook 
technische standaarden zoals Digikoppeling en Diginetwerk.  

• Beschrijving van Informatie-beveiligingsbeleid en privacy-kaders;  
• Aansluitvoorwaarden voor dienstaanbieders en deelnamevoorwaarden voor 

machtigingsregisters.  
• Eisen t.a.v. performance en beschikbaarheid.  

  
De inrichting van het stelsel is onderdeel van het programma Machtigen en wordt 
opgeleverd tijdens de realisatie van plateau 1. Voor de coördinatie van de 
inrichtingswerkzaamheden wordt een projectleider Inrichting stelsel ingezet, die 
onderdeel uitmaakt van het programmateam. Deze projectleider zal met een team 
van specialisten en in overleg met alle betrokken partijen in het stelsel zorg dragen 
voor de inrichting. Nadere details omtrent de inrichting van het stelsel worden 
beschreven in het projectplan Inrichting stelsel.  

 2.5.  Randvoorwaarden  
Bij het realiseren van de functionaliteit voor plateau 1 zijn de volgende zaken 
randvoorwaardelijk.  

 2.5.1.  Kaders betrouwbaarheid  
In de voorbereidingsfase van het programma Machtigen heeft een expertgroep een 
analyse uitgevoerd op de benodigde kaders t.a.v. betrouwbaarheidsniveaus voor 
machtigen. Uitgangspunt voor dit onderzoek is de vigerende eIDAS verordening, 
conform uitwerking in de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale 
dienstverlening (Bureau Forum Standaardisatie, versie 4, april 2017).   
  
In de uitwerking van die analyse is (op hoofdlijnen) geconcludeerd dat het vereiste 
niveau van authenticatie van een belanghebbende bij de registratie van een 
machtiging in beginsel gelijk is aan het vereiste niveau van betrouwbaarheid. 
Tegelijkertijd is geconstateerd dat (te) hoge betrouwbaarheidsniveaus de 
gebruiksvriendelijkheid in de weg kunnen zitten. Dat kan op zijn beurt weer leiden 
tot beperkt gebruik van de machtigingsoplossing en tot negatieve neveneffecten 
zoals het uitwisselen van inloggegevens.  
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Mitigerende maatregelen in het stelsel en bij de dienstaanbieder kunnen ervoor 
zorgen dat het vereiste betrouwbaarheidsniveau (en daarmee de complexiteit) voor 
registratie van een machtiging omlaag gebracht kan worden. Denk bij maatregelen 
in het stelsel aan bv. snel op de hoogte zijn van en kunnen ingrijpen bij misbruik, 
het inperken van de geldigheidsduur van een machtiging etc. Denk bij maatregelen 
bij de dienstaanbieder aan bv. het beperken van de (persoonlijke) informatie die 
wordt verstrekt aan een gemachtigde, het goed afbakenen van de handelingen die 
kunnen worden verricht door een gemachtigde etc.  
  
Gedurende de realisatie van het eerste plateau zal het programma Machtigen de 
kaderstelling verder concreet uitwerken, in overleg met het Bureau Forum 
Standaardisatie. In samenspraak met Bureau Forum Standaardisatie zullen de 
kaders worden vastgesteld aan welke voorwaarden mitigerende maatregelen 
moeten voldoen. Deze kaders worden opgenomen in de stelselbeschrijving 
machtigen. Het programma onderzoekt ook wat deze kaders betekenen voor de 
machtigingen die op dit moment die op dit moment zijn geregistreerd binnen het 
publieke machtigingsregister (nu nog DigiD Machtigen).  

 2.5.2.  Usability  
Het succes van de machtigingsoplossing valt of staat met de gebruikers-acceptatie 
en gebruiksvriendelijkheid. Daarvoor is het nodig gebruikers een actieve rol te 
geven in het ontwikkelingsproces, zowel in relatie tot de te ontwikkelen 
functionaliteit (wat gaan we ontwikkelen en met welke prioriteit) als de 
zogenoemde ‘usability’ (hoe gaan we dat gebruiksvriendelijk ontwikkelen). In de 
realisatiefase worden processen en schermen op meerdere aspecten getoetst bij 
gebruikerspanels. Een aantal van deze toetsmomenten zijn al benoemd in dit PSA, 
daar waar op voorhand al is geïdentificeerd dat de voorgestelde oplossingsrichting 
of het onderwerp op meerdere manieren ingevuld kan worden, of waar een 
fundamentele keuze voor het gebruik aan ten grondslag ligt. Waar dat leidt tot 
andere inzichten dan in dit PSA beschreven, zal dat tot wijzigingen leiden in de 
aanpak en uitwerking.  
   
  
3. Vereenvoudiging registratieproces  

 3.1.  Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de processen voor het registreren van een machtiging 
beschreven. Dienstaanbieders hebben aangegeven dat hun gebruikers aangeven 
dat de huidige processen bij DigiD Machtigen te ingewikkeld zijn, de doorlooptijd te 
lang is en dat er te veel brieven aan te pas komen. Het doel van de beoogde 
verbetering is om de registratieprocessen makkelijk en snel te maken, zonder dat 
de betrouwbaarheid van het registratieproces wordt verlaagd.   
  
Bij het verbeteren van de registratieprocessen is het niet genoeg om alleen naar het 
proces zelf te kijken. Voor de gebruiker gaat het om de totale ervaring van het 
registreren van een machtiging. De hele klantreis moet voor de gebruiker duidelijk 
zijn en zo min mogelijk hindernissen bevatten.   
De belangrijkste elementen die de klantreis voor het registreren van een machtiging 
bepalen zijn:  
- de website van de publieke machtigingsvoorziening;   
- het proces dat gebruikers moeten doorlopen om een machtiging te registreren; - 

de wijze waarop met de gebruikers wordt gecommuniceerd (notificaties).   
  
In het eerste plateau is de focus bij het vereenvoudigen van het registratieproces 
gericht op het registreren via een website. Een machtigen app en de ondersteuning 
voor system to system registraties maken geen onderdeel uit van dit plateau, maar 
van een later plateau, mogelijk plateau 2.   
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 3.2.  Wat wordt gerealiseerd in Plateau 1  
In plateau 1 wordt een aantal stappen gezet om het registreren van machtigingen 
eenvoudiger te maken. De verbetering wordt onderverdeeld in de volgende delen, 
die in de rest van hoofdstuk 3 nader worden toegelicht:  

 •  Website. De verbeterde website heeft de volgende kenmerken:  
o Geheel nieuwe vormgeving. Website is vrij toegankelijk, de 
diensten staan in het middelpunt. Gebruikers hoeven zich pas te 
authentiseren wanneer er een machtiging wordt geregistreerd. o 
 Plaatjes worden toegevoegd aan diensten om vindbaarheid te 
vergroten. o  Zoekfunctie wordt volledig vernieuwd en vormt 
primair middel om de juiste dienst te vinden.  
o Om de gebruiker de juiste dienst te laten vinden worden ook 
gerelateerde diensten getoond. o  Diensten waarvoor veel 
machtigingen worden aangevraagd worden direct getoond.  

  
•  Registratieprocessen. Er worden nieuwe registratieprocessen 

geïntroduceerd en bestaande processen4 worden vereenvoudigd; o  Route 
1 Gemachtigde wijst belanghebbende aan. Bestaand proces dat sterk 
vereenvoudigd wordt.  

o Route 2 Gemachtigde stuurt verzoek zelf naar belanghebbende. 
Nieuw proces.  

o Route 3 De belanghebbende wijst de gemachtigde aan. Nieuw 
proces. o  Route 4 De belanghebbende genereert een 
machtigingscode. Bestaand proces dat wordt verbeterd.  

o Route 5 De belanghebbende kan nog steeds een machtigingscode 
via de telefoon aanvragen. Bestaand proces, veiliger gemaakt.  
  

 •  Notificatie en Communicatie. Geheel nieuwe functionaliteit.   

 3.3.  Uitgangspunten en kaders  
Bij het uitwerken van de registratieprocessen is een aantal uitgangspunten 
gehanteerd, waarbij de gemachtigde en de belanghebbende expliciet worden 
onderscheiden.  
  
Gemachtigde is digitaal vaardig  
Uitgangspunt is dat de persoon die iemand anders helpt, en daar een machtiging 
voor wil registreren, zelf digitaal vaardig is. Hij/zij beschikt ook zelf over een 
authenticatiemiddel en kan een, niet al te ingewikkeld, registratieproces voltooien. 
Er hoeven voor hem geen analoge processen te worden ingericht.  
  
Belanghebbende is vaak digitaal vaardig  
De belanghebbende is in veel gevallen ook digitaal vaardig. In lang niet alle 
gevallen is het zo dat belanghebbenden een digitaal proces te ingewikkeld vinden. 
Een registratieproces dat gericht is op (enigszins) digitaal vaardige gebruikers heeft 
weldegelijk meerwaarde omdat volledig elektronische processen veelal sneller 
kunnen zijn.   
  
Echter, de belanghebbende zal niet in alle gevallen digitaal vaardig zijn. Juist voor 
die situaties waarbij enige handeling met een elektronisch middel al te veel 
hindernis vormt, moet er een registratieproces zijn dat zonder elektronische 
middelen gebruikt kan worden.  
   
De term digitaal vaardig moet overigens niet als een zwart-wit term gezien worden. 
Bij het ontwerpen van een digitaal registratieproces is het gehanteerde 
ontwerpprincipe dat hoe eenvoudiger het proces is, hoe meer mensen vaardig 
genoeg zijn om het proces digitaal tot een goed einde te brengen.   

                                                
4 Zoals deze in DigiD Machtigen zijn geïmplementeerd.   
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Gemachtigde hoeft machtiging niet expliciet te accepteren  
Bij het geven van een machtiging worden uitsluitend rechten gegeven, de 
belanghebbende draagt geen plichten over. Daarmee is het niet noodzakelijk voor 
een gemachtigde om expliciet in te stemmen met een verkregen machtiging. De 
gemachtigde kan er zelf voor kiezen een machtiging niet te gebruiken of weer in te 
trekken.  
  
Registratie wilsuiting belanghebbende is leidend  
Om een geldige registratie van een machtiging te kunnen doen is de registratie van 
de wilsuiting van de belanghebbende leidend. De belanghebbende is de persoon die 
rechten aan een ander geeft. Om die reden moet helder zijn dat hij hiermee heeft 
ingestemd.  

 3.4.  Aspecten gebruikservaring bij registratie  
Een gebruiksvriendelijk registratieproces omvat alle aspecten die de totale 
gebruikservaring bepalen. De informatie over hoe machtigen werkt en voor welke 
diensten er gemachtigd kan worden, is te vinden bij de Dienstaanbieder of op de 
website van de publieke machtigingsvoorziening. Deze website is een belangrijk 
element in de toeleiding naar het registratieproces.   

 3.5.  Website  
De website van de publieke machtigingsvoorziening zal, naast de website van de 
dienstaanbieder, voor veel gebruikers het eerste contactpunt zijn met machtigen. 
De website moet derhalve uitnodigen om een machtiging te registreren.   
  
Gesprekken met ambassadeurs van de stichting Lezen en schrijven en ervaringen 
met de bestaande website van DigiD Machtigen hebben verbeterpunten opgeleverd 
voor de opbouw van een website. Ook heeft het programma bekeken hoe andere 
dienstaanbieders producten aanbieden op hun website. Daarbij heeft het 
programma uitdrukkelijk ook webshops zoals Bol, Coolblue, Hudson’s Bay en de 
Bijenkorf meegenomen.   
  
De belangrijkste bevindingen voor de te realiseren website zijn:  

• Website moet vrij toegankelijk zijn, inloggen alleen wanneer het nodig is.  
• Plaatjes helpen bij het vinden van de juiste dingen.  
• De zoekfunctie staat centraal.  
• Relevante producten worden direct aan de gebruiker getoond.  
• Gerelateerde producten tonen helpt bij het vinden van het juiste product.   

Het programma levert als resultaat in plateau 1 een laagdrempelige toegang voor 
gebruikers tot de machtigbare diensten en dienstensets en informatie over het 
machtigingsproces. Hiertoe wordt de component publiek machtigingsbeheer 
gerealiseerd, voorzien van een website die aan de bovengenoemde vereisten 
voldoet.   
Figuur 3 bevat een visualisatie van de landingspagina van de publieke 
machtigingsvoorziening. De visualisatie toont een webpagina die vrij toegankelijk 
is, waar de diensten van plaatjes zijn voorzien en die een hele duidelijke 
zoekfunctie heeft. Ook zijn de diensten waar de meeste aandacht voor wordt 
gevraagd als eerste getoond.   

 3.5.1.  Website moet vrij toegankelijk zijn  
De bestaande website van DigiD Machtigen vereist dat de gebruiker eerst inlogt 
voordat hij kan zien wat er op de website te vinden is. Ambassadeurs van de 
stichting Lezen en schrijven gaven aan dat het inloggen op zich al een grote 
drempel kan zijn. Het levert stress op en de angst om iets fout te doen neemt toe.  
Commerciële websites verplichten gebruikers ook niet om eerst in te loggen voordat 
zij de website mogen betreden.   
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 Bij een winkel zouden we het heel vreemd vinden als je eerst je 
creditcard moet tonen voordat je naar binnen mag. Waarom moet 
je dan bij DigiD Machtigen eerst inloggen voordat je kunt zien wat 

er is?   

 

  

 
  

Figuur 3: impressie landingspagina publieke machtigingsvoorziening  

 3.5.2.  Plaatjes helpen bij het vinden.   
Commerciële websites bevatten veel plaatjes om gebruikers naar de juiste 
producten te leiden. Op dit onderwerp gaven ook de ambassadeurs van de stichting 
Lezen en schrijven aan dat plaatjes de overzichtelijkheid zeer ten goede komt. De 
huidige website van DigiD Machtigen bevat ook plaatjes, met als doel om 
gebruikers een vertrouwd gevoel te geven. De plaatjes helpen echter niet bij het 
vinden van de juiste diensten.   
  
Op de verbeterde website zullen bij de diensten in de dienstencatalogus, naast tekst 
en technische voorwaarden ook plaatjes of iconen getoond worden.  De 
dienstaanbieder wordt verantwoordelijk voor het aanleveren en bijhouden van de 
iconen, de stelselbeheerder bepaalt het format en andere regels met als doel de 
vormgeving consistent te houden. Als er geen iconen worden aangeleverd door de 
dienstaanbieder, levert de stelselbeheerder onderscheidende iconen voor die dienst.   

 3.5.3.  De zoekfunctie staat centraal  
Gebruikers die enigszins weten waar ze naar op zoek zijn beginnen bij de 
zoekfunctie. Veel gebruikers prefereren dit boven een hiërarchische benadering. Het 
marktaandeel van Google (zoeken) ten opzichte van Yahoo! en Startpagina (beide 
hiërarchisch) geven een duidelijke indicatie hiervan.   
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Essentieel bij de zoekfunctie is wel dat deze ertoe moet bijdragen dat gebruikers 
ook daadwerkelijk de diensten kunnen vinden. Goede zoekfuncties hebben een 
aantal kenmerken:   

• Snel; gebruikers hoeven niet lang te wachten op het resultaat.  
• Voorspellend; terwijl gebruikers een zoekterm intypen probeert de 

zoekmachine de zoekterm aan te vullen.  
• Gebruiksvriendelijk; spelfouten leveren een vergelijkbaar resultaat.  
• Werken met synoniemen; ook woorden die niet in de tekst van de dienst 

staan, maar wel bij gebruikers bekend zijn moeten tot resultaat leiden 
(denk aan wegenbelasting als synoniem voor motorrijtuigenbelasting).  

• Relevante resultaten eerst; die resultaten die het meest waarschijnlijk 
relevant zijn (voor deze gebruiker) zouden bovenaan de zoekresultaten 
moeten verschijnen. De volgende aspecten zouden van invloed kunnen zijn 
op de relevatie van zoekresultaten (niet uitputtend):  

o Naam van de dienst; o Aantal machtigingen 
op de dienst; o Tijd van het jaar; o 
Ingangsdatum; o Andere machtigingen van 
deze gebruiker.  

 

Figuur 4: voorbeeld zoekfunctie  

Tijdens het realisatietraject van plateau 1 zal op basis van gebruikerstesten 
vastgesteld worden wat de optimale aanpak is voor realisatie van bovengenoemde 
kenmerken.    

3.5.4. Gerelateerde diensten worden bij de gevonden dienst getoond  
Ondersteunend kan de website na een zoekactie wijzen op samenhangende 
diensten of dienstensets die mogelijk ook interessant zijn. Dat is een automatische 
suggestie op basis van vergelijkbare diensten, en wordt bij het zoekresultaat 
gepresenteerd. Bijvoorbeeld wanneer de gezochte dienst ook in een bredere 
dienstenset aanwezig is (een zoekopdracht op ‘belasting’ geeft naast het resultaat 
ook de suggestie voor een dienstenset waarin alle financiële machtigbare diensten 
zijn samengevoegd). Het kan ook gaan om een suggestie voor diensten van 
dezelfde dienstaanbieder (een zoekopdracht op ‘wegenbelasting’ levert ook diensten 
van de RDW op als suggestie). Het is ook mogelijk dat een suggestie wordt gedaan 
gebaseerd op een specifieke actie vanuit de beheerorganisatie (eventueel 
afgestemd met de betrokken dienstaanbieder). Een voorbeeld hiervan is  
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Figuur 5 Tonen alternatieve diensten  

de suggestie voor de dienst aangifte inkomstenbelasting wanneer de gebruiker in 
de periode voor 1 mei gebruik maakt van de website.   

3.5.5. Gebruik op website wordt gemonitord om website te kunnen 

verbeteren  

Om te weten welke stappen de gebruikers zetten op de website, en daarmee 
mogelijke verbetergebieden te identificeren, zal het gebruik van de website worden 
gemonitord. Een tool zal bijhouden welke pagina’s de gebruikers bezoeken en wat 
ze daar doen. De gegevens over bezoekers en de acties die zij uitvoeren worden zo 
opgeslagen dat zij niet herleidbaar zijn naar natuurlijke personen.   
  
Het bijhouden en monitoren van het gedrag van de gebruikers op de website levert 
statistische informatie over hoe de website wordt gebruikt. Het kan bijvoorbeeld 
helpen om:  

• te kijken waar mensen lijken vast te lopen in een zoek- of registratieproces;   
• er achter te komen welke routes zij bewandelen om tot het resultaat te 

komen;  
• wat het effect is van een wijziging in de interface op het gedrag van de 

gebruikers.   

Het implementeren van een webanalyse tool is geen vervanging van 
gebruiksonderzoek, testpanels etc. Het monitoren geeft namelijk geen antwoord op 
de waarom vraag. Deze vraag kan beter beantwoord worden door het uitvoeren van 
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gebruiksonderzoek. Een webanalyse tool kan wel bijdragen plekken vinden waar 
nader onderzoek naar gedaan moet worden.  

 3.6.  Te realiseren registratieprocessen  

 3.6.1.  Verschillende registratieprocessen voor verschillende doelgroepen  
Machtigingen worden door een uiteenlopende groep gebruikers geregistreerd. Het 
programma heeft een aantal persona’s gemaakt (zie Bijlage 7: Persona’s). Deze 
persona’s laten zien dat zij verschillende behoeftes hebben en verschillende 
vaardigheden hebben. Omdat er meerdere behoeftes en meerdere niveaus van 
vaardigheden zijn, zijn er ook meerdere vernieuwingen en verbeteringen aan de 
registratieprocessen gedefinieerd. Deze procesaanpassingen vormen de resultaten 
die in plateau 1 door het programma worden opgeleverd.   
De processen die ontwikkeld gaan worden onderscheiden zich op verschillende 
aspecten:   

• Wie initieert het registratieproces? Het registratieproces kan gestart worden 
door de gemachtigde of door de belanghebbende zelf.   

• Wil de gemachtigde door één persoon gemachtigd worden of meerdere?   
• Is de belanghebbende digitaal vaardig of niet?  

In de komende maanden zal Programma Machtigen, in samenwerking met 
betrokken partijen, de gebruikte persona’s aanvullen met informatie uit met name 
de zorgsector. Deze aangevulde persona’s leiden naar verwachting tot verbeterde 
inzichten in zowel registratie- als gebruiksprocessen bij Machtigen. Deze inzichten 
zullen, net als de nieuwe inzichten die naar verwachting ontstaan na uitvoeren van 
gebruikerstesten, in het realisatieproces meegenomen worden, of zullen worden 
voorgesteld om mee te nemen in plateau 2.   
  
In de volgende paragrafen wordt beschreven op welke manieren in de publieke 
machtigingsvoorziening een machtiging geregistreerd kan gaan worden.   

 3.6.2.  Gemachtigde kan makkelijk en snel de registratie initiëren  
Uitgangspunt is dat de registratie van de machtiging in de meeste gevallen naar 
verwachting worden geïnitieerd door de gemachtigde. De beoogd gemachtigde is 
vaardiger in het uitvoeren van dit soort taken. De wilsuiting van de belanghebbende 
is leidend bij de registratie. Deze wilsuiting dient dus te worden geregistreerd. De 
beoogd gemachtigde kan dus niet zelfstandig een machtiging registreren. Wel kan 
deze het registratieproces initiëren.  
  
Het resultaat van dit initiatieproces is een machtigingsverzoek dat bij de 
belanghebbende is aangekomen. De belanghebbende kan met dit verzoek heel 
eenvoudig zelf de machtiging registreren of de gemachtigde in staat stellen de 
machtiging te registreren.   
  
De publieke machtigingsvoorziening zal twee routes ondersteunen waarmee de 
gemachtigde de registratie voor een belanghebbende kan initiëren.   
Route 1 richt zich op de casus waarbij de gebruiker door één of enkele personen 
gemachtigd wil worden en deze ook beschikt over gegevens om deze persoon of 
personen uniek te identificeren. De belanghebbende hoeft niet per se digitaal 
vaardig te zijn.   
Route 2 richt zich op de casus waarbij de belanghebbende niet uniek te identificeren 
is in de publieke machtigingsvoorziening en op de case waarbij de gemachtigde 
door een grote groep gemachtigd wil worden. Voorwaarde voor dit proces wel dat 
de belanghebbende digitaal vaardig is.  
  
De routes die een gebruiker kan volgen om een machtiging te initiëren worden 
hieronder kort beschreven. In bijlage 1 – Registratieprocessen staat een 
uitgebreidere beschrijving van het proces. Hoewel het wellicht verwarrend lijkt dat 
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er meerdere processen zijn die allen tot een registratie van een machtiging leiden is 
het goed mogelijk een gebruikers interface te realiseren waarbij de gebruiker niet 
merkt dat er verschillende processen zijn.   
  
Route 1 Gemachtigde wijst belanghebbende aan  
In dit proces wordt door de gemachtigde een verzoek aangemaakt voor een 
specifieke belanghebbende. In het publiek machtigingsregister wordt dit verzoek 
geregistreerd zodat de belanghebbende deze makkelijk kan registreren.   
  
De gemachtigde zal om de registratie voor te bereiden naar de website van 
machtigen gaan en de juiste dienst zoeken. In paragraaf 3.5 Website staat 
beschreven hoe de gebruiker de juiste dienst kan vinden als hij naar de website van 
machtigen is gegaan. De gemachtigde kan ook op de juiste dienst uitkomen 
doordat hij op een link heeft geklikt op de website van de dienstaanbieder waar de 
dienst uiteindelijk afgenomen gaat worden.   
  
Nadat de gemachtigde de juiste dienst heeft gevonden wijst hij de belanghebbende 
aan. Dit kan hij doen op de manier zoals dat ook wordt gedaan in DigiD Machtigen, 
door het invoeren van het BSN van de belanghebbende. In veel gevallen zal de 
gemachtigde al een relatie hebben met de belanghebbende5. In de nieuwe situatie 
zal het publiek machtigingsregister twee vormen van relaties aanbieden:  

• Uit de BRP worden de ouders en de meerderjarige kinderen opgehaald en 
getoond.   

• Uit het publiek machtigingsregisters worden personen gehaald waar al een 
machtigingsrelatie mee is.   

Op basis van de communicatievoorkeuren van de belanghebbende zal er een 
notificatie naar de belanghebbende gestuurd worden. De belanghebbende zal 
wanneer hij de eerste keer de publieke machtigingsvoorziening gebruikt, gevraagd 
worden om telefoonnummer en of email adres op te geven. Deze gegevens worden 
gebruikt voor het notificeren van de belanghebbende. De belanghebbende kan op 
basis hiervan de machtiging zelf registreren door naar de website van machtigen te 
gaan. In het geval hij niet digitaal vaardig genoeg is, of wanneer hij nog nooit 
gebruik heeft gemaakt van de publieke machtigingsvoorziening, ontvangt hij een 
machtigingscode6 die hij aan de gemachtigde kan geven zodat deze de machtiging 
kan registreren. In het geval de belanghebbende wel digitaal vaardig is, kan hij ook 
zelf naar de publieke machtigingsvoorziening gaan om de machtiging te registreren.   
  
Route 2 Gemachtigde stuurt verzoek zelf naar belanghebbende  
Deze route richt zich op de casus waarbij de gemachtigde de belanghebbende niet 
in de publieke machtigingsvoorziening kan aanwijzen en op de casus waarbij de 
gemachtigde door heel veel mensen gemachtigd wil worden. Uitgangspunt is wel dat 
de belanghebbende(n) digitaalvaardig is/zijn. Het resultaat van deze route is een 
machtigingsverzoek in de vorm van een code of een hyperlink. Het proces lijkt op 
het Tikkie proces dat door de banken wordt gehanteerd.   
  
De gemachtigde zal net als bij Route 1 de dienst selecteren op de website van 
machtigen. In plaats van het aanwijzen van de belanghebbende in de publieke 
machtigingsvoorziening zoals bij Route 1, krijgt de gemachtigde een code7. Hij kan 
deze code delen via zijn eigen communicatiekanaal. Hij kan deze code dus in een 
email zetten, via instant messaging verspreiden of in een brief zetten9.   
  

                                                
5 Hoe vaker Machtigen gebruikt wordt hoe vaker er al een relatie is.  
6 In de praktijk meerdere codes, zodat de belanghebbende zelf de looptijd kan bepalen.   
7 De code kan ook verpakt worden in een hyperlink zodat de registratie van een machtiging super eenvoudig wordt.  
9 In het geval er een hyperlink van de code gemaakt wordt, kan op basis hiervan een QR-code gemaakt worden, 
voor nog eenvoudiger registreren van een machtiging.   
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De belanghebbende kan door deze code in te voeren op de webpagina van de 
publieke machtigingsvoorziening, de machtiging registreren door zichzelf te 
authentiseren en de looptijd in te stellen.   

 3.6.3.  Belanghebbende kan zelf makkelijker en sneller machtiging registreren   
De belanghebbende kan in de publieke machtigingsvoorziening ook zelf een 
machtiging registreren, zonder dat deze is geïnitieerd door de gemachtigde. In 
plateau 1 worden twee routes gerealiseerd waarmee een belanghebbende zelf de 
machtiging kan initiëren en registreren. In de eerste variant (Route 3) wijst de 
belanghebbende de gemachtigde aan en in de tweede variant (Route 4) genereert 
de belanghebbende een code die hij aan de gemachtigde verstrekt.   
  
Route 3 De belanghebbende wijst de gemachtigde aan.   
In deze route gaat de belanghebbende naar de website van de publieke 
machtigingsvoorziening. Op deze website selecteert de belanghebbende de juiste 
dienst waarvoor deze een machtiging wil registreren. De belanghebbende gebruikt 
daarvoor de functionaliteit zoals beschreven in paragraaf 3.5. De gemachtigde kan 
ook bij de juiste dienst komen doordat hij op een link heeft geklikt op de website 
van de dienstaanbieder.   
  
De belanghebbende bepaalt zelf de looptijd van de machtiging.   
  
Vervolgens kan de belanghebbende, na authenticatie, kiezen uit een lijst van 
personen en organisaties die hij kan machtigen. In de nieuwe situatie zal het 
publiek machtigingsregister twee vormen van relaties aanbieden:  

• Uit de BRP worden de ouders en de kinderen opgehaald en getoond.   
• Uit het publiek machtigingsregisters worden personen en organisaties 

gehaald waar al een machtigingsrelatie mee is.   

Naast de mogelijkheid van het selecteren uit een lijst kan de belanghebbende ook 
een organisatie vinden op basis van het zoeken op naam en op basis van KvK 
nummer. Een belanghebbende kan om redenen van security en privacy niet ook 
een burger vinden door zijn naam of BSN in te voeren. Als hij de gemachtigde op 
deze manier niet kan aanwijzen, moet hij route 4 doorlopen.   
  
Wanneer de belanghebbende de gemachtigde heeft gevonden kan hij deze 
selecteren. Na bevestiging is de machtiging geregistreerd. De gemachtigde kan de 
machtiging dan direct gebruiken. De gemachtigde ontvangt hierover een notificatie 
via zijn eigen voorkeurskanaal.  
  
Route 4 De belanghebbende genereert een machtigingscode.  
Wanneer de belanghebbende de gemachtigde niet kan aanwijzen kan hij toch uit 
eigen beweging een machtiging aanmaken. Het zoeken naar de juiste dienst 
verloopt op dezelfde wijze als Route 3. Ook hier kiest de belanghebbende zelf de 
looptijd.    
Vervolgens genereert het systeem een code. Deze code kan de belanghebbende zelf 
(via zijn eigen communicatiemiddel) naar de gemachtigde sturen. De gemachtigde 
moet vervolgens de registratie afmaken door het invoeren van de code en het 
gebruiken van zijn eigen authenticatiemiddel.   
  
Na het afmaken van de registratie door de gemachtigde ontvangt de 
belanghebbende een notificatie via zijn voorkeurskanaal. In de notificatie kan de 
gebruiker zien (obv. BRP of KvK gegevens) wie de machtiging heeft geregistreerd.   
  
De mogelijkheid om als belanghebbende een code te genereren en deze aan de 
gemachtigde te geven komt ook in de huidige voorziening DigiD Machtigen al voor. 
De belanghebbende wordt in het huidige proces echter niet genotificeerd. De hier 
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beschreven functionaliteit kan daarmee niet als geheel nieuwe functionaliteit gezien 
worden.   

 3.6.4.  De belanghebbende vraagt een machtigingscode aan via de telefoon.   
Ook de niet-digitaal vaardige belanghebbende kan zelf de machtigingsregistratie 
initiëren (Route 5). Hij kan daarvoor, net als nu, bellen naar de helpdesk van de 
publieke machtigingsvoorziening. Hij kan telefonisch aangeven voor welke dienst hij 
wil machtigen. Hij moet ook aan kunnen geven wie hij wil machtigen. Hij kan 
daarbij uitsluitend familie, bestaande relaties en organisaties machtigen. Om de 
privacy van de burgers te waarborgen zal een telefoonscript ontwikkeld worden dat 
ervoor zorgdraagt dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen.   
  
Deze functionaliteit zit gedeeltelijk ook in DigiD Machtigen. Er is echter een verschil 
in de werkwijze. In DigiD Machtigen kan de belanghebbende een code aanvragen 
zonder daarbij de gemachtigde aan te wijzen. De code die vervolgens naar het 
huisadres wordt gestuurd kan vervolgens door iedereen worden geactiveerd (voor 
zover zij het BSN van de belanghebbende kunnen achterhalen). In de nieuwe vorm 
kan dat niet meer.   
  
Deze route heeft ook in de nieuwe vorm slechts een laag betrouwbaarheidsniveau. 
Er vindt enkel een check plaats op het BRP adres, de belanghebbende gebruikt 
geen elektronisch authenticatiemiddel.   
  

 3.6.5.  Toegevoegde waarde van verschillende routes   
De verschillende routes hebben stuk voor stuk specifieke voordelen. Elk van de 
routes sluit aan op de behoeftes van één of meer typen gebruikers. De aanname is 
dat de gemachtigde veelal de machtiging zal initiëren, hij is immers digitaal 
vaardig. Echter, ambassadeurs van de stichting Lezen en schrijven hebben 
aangegeven dat zij wel geholpen willen worden, maar dat zij niet afhankelijk willen 
zijn. Eigenlijk willen ze zaken als belanghebbende zelf doen. Wanneer het enkel 
mogelijk is om een machtiging te registreren als iemand anders het aanvraagt, 
wordt dat door een deel van de ambassadeurs als betuttelend ervaren.   
Aan de hand van de persona’s uit Bijlage 7: Persona’s ontstaat het volgende beeld:  

• Fleur (student, 18, digitaal vaardig). Fleur zal vooral als 
belanghebbende optreden, ze is digitaal vaardig, maar ze zal vaak door 
haar ouders geholpen worden. Route 1, 2 en 3 zullen haar het meeste 
aanspreken. De route 1 omdat haar ouders haar direct kunnen aanwijzen. 
Route 2 is ook een optie, zeker als haar ouders ook bekend zijn met het 
Tikkie concept. Route 3 kan ook, zeker als Fleur zelf tegen een probleem 
aanloopt en haar ouders tijdens het proces machtigt.   

• Hidde (freelance, 35, digitaal vaardig). Hidde zal zich graag laten 
helpen, waarschijnlijk door zijn vaste adviseurs. Route 1, 2, 3 en 4 zijn 
logisch voor hem. Route 1 en 2 voor commerciële adviseurs, die vaker voor 
hem werken. Zijn adviseurs zullen steeds vaker route 2 kiezen omdat het 
de minste administratieve lasten oplevert. Hidde heeft daar geen probleem 
mee, klikken, authentiseren en klaar. Route 3 en 4 zijn interessant om 
iemand te machtigen als hij ergens tegen aanloopt, bijvoorbeeld bij het 
aanvragen van een subsidie.   

• Trees (pensioen, 75, niet digitaal vaardig). Trees wordt vaak geholpen 
met haar zaken bij de overheid. Route 1 en 5 passen het beste bij haar. 
Ze krijgt gewoon een brief en hoeft niets te doen met haar tablet. Soms 
vergeet haar helper een machtiging aan te vragen. Ze hoeft hem er niet 
aan te herinneren en kan gewoon bellen met de helpdesk en een 
machtingscode aanvragen (route 5). Het zou wel handig zijn als haar zoon 
ook de machtigingsaanvraag helemaal voor haar zou kunnen regelen.   

• Özgul (bewindvoerder, 48, digitaal vaardig). Buiten haar werk als 
bewindvoerder machtigt ze zelf ook wel eens iemand. Özgul is heel 
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zelfstandig. Haar voorkeur gaat uit naar Route 4 zo kan ze zelf een code 
sturen en heeft ze alles in de hand. Op enig moment komt ze er achter dat 
ze al haar adviseurs gewoon kan aanwijzen en dat ze zelf geen codes meer 
hoeft te sturen (Route 3).   

• Bert (belastingconsulent, 58, digitaal vaardig). Bert heeft veel 
klanten, hij wil dat hij met zo min mogelijk inspanning een machtiging kan 
krijgen van al zijn klanten. Dan kan hij tenminste direct aan de slag. Route 
2 is super handig, hij hoeft alleen maar een code mee te sturen met de 
mailing die hij toch al verstuurde. De mensen die daar niet uitkomen kan hij 
helpen door Route 1 te bewandelen.   

• Jos (hulp in de buurt, 63, redelijk digitaal vaardig). Jos helpt al jaren 
dezelfde mensen uit de buurt. Route 1 werkt voor hem prima. Het is 
handig dat het systeem zelf aangeeft of de persoon die hij wil helpen een 
brief met een code moet ontvangen of dat deze een sms of mailtje wil 
ontvangen met de melding dat Jos gemachtigd wil worden.   

Het volgende overzicht toont de voordelen van de routes voor verschillende 
doelgroepen en aspecten.   

   Route  
  1  2  3  4  5  

Gemachtigde voor enkele  
belanghebbenden. Is deze route geschikt voor 
een gemachtigde die maar een beperkt aantal 
mensen helpt.   

+  +  +  -/+  -/+  

Gemachtigde voor veel belanghebbenden. 
Is deze route geschikt voor gemachtigden die 
veel mensen helpen. Veelal betreft het hier een 
professioneel gemachtigde.  

-  +  +  -/+  -  

Belanghebbende Digitaal vaardig. Werkt dit 
proces goed voor mensen die digitaalvaardig 
zijn. Of vinden zij het onhandig of omslachtig.   

+  +  +  +  -  

Belanghebbende Niet Digitaal vaardig. Is het 
proces te doorlopen voor een  
belanghebbende die zelf niet digitaal vaardig is, of 
niet over een authenticatiemiddel beschikt.   

+  -  -  -  +  

Belanghebbende zelfstandig. Sluit dit proces 
aan bij de belanghebbenden die niet echt 
afhankelijk willen zijn van anderen.  

-  -  +  +  +  

Snel registreren. Zorgt dit proces er voor dat 
men snel een machtiging kan registreren? Kan 
een machtiging binnen een minuut geregeld 
zijn?  

+(/- 
)8  

+  +  +  -  

Geschikt voor niveau substantieel en hoger. 
Is het mogelijk om met dit proces een 
machtiging te registreren op een niveau 
substantieel of hoger?  

+(/- 
)10  

+  +  +  -  

  

 3.7.  Gebruikers registreren notificatie en communicatie voorkeuren  
Om het gebruiksgemak en de veiligheid te verhogen is het van belang dat de 
publieke machtigingsvoorziening berichten kan sturen naar de gebruikers. De 
gebruiksvriendelijkheid wordt bijvoorbeeld verhoogd wanneer een gebruiker via een 
simpel bericht op de hoogte wordt gebracht dat iemand een nieuw 
machtigingsverzoek voor hem heeft gemaakt. De beveiliging gaat bijvoorbeeld 
omhoog wanneer de belanghebbende direct weet door wie een machtiging is 
geregistreerd (route 5).  

                                                
8 Wanneer de belanghebbende niet digitaal vaardig is, zal het briefproces gevolgd worden en is het op dit moment de 

vraag of het niveau substantieel hiermee haalbaar is.   
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Binnen de Rijksoverheid zijn op meerdere plaatsen notificatie oplossingen 
ontwikkeld. MijnOverheid beschikt bijvoorbeeld over een registratie met email 
adressen van burgers, die zij hebben opgegeven om genotificeerd te worden op de 
Berichtenbox. Ook DigiD beschikt over een administratie van telefoonnummers en 
email adressen van gebruikers.   
  
Gedurende de ontwikkeling van deze functionaliteit zal worden bekeken op welke 
wijze aangehaakt kan worden bij bestaande of nieuwe ontwikkelingen rondom 
notificeren.   
  
Er wordt binnen de MijnOverheid Berichtenbox gewerkt aan een generieke 
notificatie voorziening. Op het moment van schrijven is echter nog niet helder of en 
wanneer deze beschikbaar gesteld gaat worden en of deze alle functionele 
behoeftes van machtigen zal ondersteunen. Voor het programma Machtigen 
betekent dit dat zij de ontwikkeling bij MO volgt, maar wel zelf doorgaat met de 
ontwikkeling van een notificatie oplossing. Deze wordt echter zo gebouwd dat hij 
makkelijk vervangen kan worden door een generieke voorziening. De keuze voor 
gebruik van microservices helpt hierbij (zie Hoofdstuk 8).  
  
Wat blijft is dat een gebruiker, ook al is er een generieke notificatievoorziening, zelf 
moet kunnen bepalen wat voor notificaties hij via welk kanaal wil ontvangen.    
De functionaliteit voor notificaties valt uiteen in 3 blokken:  

• Registrere
n;  

• Beheren; • 
 Gebr
uiken.  

Alle gebruikers wordt bij het eerste gebruik gevraagd om gegevens in te vullen 
waar notificaties en andere communicatie naartoe gestuurd kan worden. Vooralsnog 
worden de mogelijkheden telefoonnummer (SMS), email adres, Berichtenbox en 
postadres voorzien.   
De gebruikers kunnen op de website van de publieke machtigingsvoorziening hun 
voorkeuren beheren.  
  
Voor elk van de registratie- en gebruiksprocessen zal worden bepaald of, en zo ja 
via welk kanaal, een gebruiker een notificatie of andere communicatie kan 
ontvangen. In Bijlage 1 Registratieprocessen zijn notificatiemomenten opgenomen 
in de registratieprocessen.    
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4. Wettelijke vertegenwoordiging  

Het maatschappelijk en politiek belang van een machtigingsoplossing voor 
wettelijke vertegenwoordiging is groot. Daarom is realisatie van een eerste versie 
van elektronische toegang voor wettelijk vertegenwoordigers een prioriteit in het 
eerste plateau van het Programma Machtigen. In vier expertsessies is een oplossing 
voor wettelijke vertegenwoordiging besproken, verfijnd en getoetst. Het 
architectuur ontwerp van die oplossingsrichting is onderdeel van dit PSA. Voor een 
meer gedetailleerde toelichting, zie bijlage 2: “Oplossingsrichting wettelijke 
vertegenwoordiging”.  

4.1. Inleiding  
  
Wettelijk vertegenwoordigen verschilt van machtigen. Machtigen is het vrijwillig 
verstrekken van bevoegdheid door een belanghebbende aan een vertegenwoordiger 
(ook: gemachtigde) ten aanzien van de verrichting van een specifieke dienst of de 
afhandeling van een zaak. Bij het verstrekken van een machtiging krijgt een 
gemachtigde de bevoegdheid om namens een belanghebbende te handelen, zonder 
dat de daarbij horende verantwoordelijkheid van de belanghebbende overgaat9 op 
de gemachtigde.  
  
In het geval van wettelijke vertegenwoordiging is (al dan niet tijdelijk of 
gedeeltelijk10) sprake van wettelijke of bij gerechtelijke uitspraak geregelde 
overdracht van rechten en plichten als gevolg van handelingsonbekwaamheid of 
handelingsonbevoegdheid. Daarbij kunnen zowel de bevoegdheden als de 
verantwoordelijkheden van een belanghebbende worden overgedragen naar de 
vertegenwoordiger11. Omdat bij wettelijke vertegenwoordiging geen sprake is van 
een vrijwillig en door de belanghebbende actief verstrekt verzoek tot 
vertegenwoordiging, spreekt men hier ook niet van ‘machtigen’. De 
vertegenwoordiging is bij wet (bv. ouderlijk gezag) of middels gerechtelijke 
uitspraak (bv. ondercuratelestelling, voogdij etc.) bekrachtigd. De belanghebbende 
is in dergelijke gevallen ook (al of niet tijdelijk of deels) niet zelf handelingsbevoegd 
of handelingsbekwaam; een zogenaamde ‘mag niet’-component (toegelicht in 
paragraaf 4.1.1).   

 4.1.1.  Scope van de oplossingsrichting in plateau 1  
De oplossingsrichting in plateau 1 betreft wettelijke vertegenwoordiging waarbij de 
belangen van een natuurlijk persoon worden behartigd door een wettelijk 
vertegenwoordiger. Die natuurlijke personen zijn zowel minderjarigen als 
meerderjarigen.  
  
De machtigingsoplossing levert bevoegdheidsverklaringen, die door 
dienstaanbieders worden gebruikt in het autorisatieproces. Daarom richt deze 
oplossing zich op datgene wat de wettelijk vertegenwoordiger ‘mag’ doen. Buiten 
scope van de machtigingsoplossing is wat de belanghebbende (tijdelijk) ‘niet mag’ 
doen als gevolg van de wettelijke vertegenwoordiging. Daarmee zou de 
machtigingsoplossing zelf een autorisatie-rol vervullen. Uitgangspunt is dat 
dienstaanbieders zelf verantwoordelijk zijn voor autorisatie, niet de 
toegangsvoorziening voor vertegenwoordigers. Daarom is de ‘mag niet’-component 
van wettelijke vertegenwoordiging buiten scope van de oplossing.  
  

                                                
9 De belanghebbende blijft daarnaast zelf bevoegd. De gemachtigde is in juridische zin ook geen partij in overeenkomsten 

die tot stand komen cq. de rechtsgevolgen die hieruit voortkomen.  
10 In het geval van mentorschap zijn niet (alle) rechten en/of plichten overgedragen en dientengevolge 

weggenomen bij de belanghebbende.  
11 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.  
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Financiële wettelijke vertegenwoordiging waarbij de belangen van schuldeisers 
worden behartigd en/of geen overdracht van bevoegdheden plaatsvindt (Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), faillissement, schuldenbewind) zijn in 
het eerste plateau buiten scope geplaatst, net als de wettelijke vertegenwoordiging 
van rechtspersonen.  
  
Vertegenwoordiging door nabestaanden of erfgenamen, al dan niet bekrachtigd 
door een notaris, valt in de sfeer van vrijwillige machtigingen en zal in een volgend 
plateau als aparte functionele behoefte worden opgepakt.  

 4.2.  Wat wordt gerealiseerd in plateau 1?  
In plateau 1 worden de eerste stappen gezet om toegang tot digitale diensten van 
overheidsdienstaanbieders namens belanghebbenden mogelijk te maken voor 
wettelijk vertegenwoordigers. Dat geldt voor zowel meerderjarige als minderjarige 
belanghebbenden. De op te leveren resultaten van dit onderdeel zijn:  
  
Meerderjarigen  

• Professionele curatoren en bewindvoerders kunnen digitale diensten 
afnemen namens een belanghebbende12.  

• Curatoren en bewindvoerders kunnen op uniforme wijze bij toegang tot de 
dienst invoeren of selecteren namens welke belanghebbende zij wensen te 
handelen.  

Minderjarigen  
• Ouders van minderjarige kinderen kunnen op geautomatiseerde wijze als 

gezagdrager over een kind worden geïdentificeerd bij toegang tot digitale 
diensten.   

 4.3.  Uitgangspunten en kaders  
In expertsessies voor wettelijke vertegenwoordiging zijn een aantal uitgangspunten 
en kaders voor de oplossingsrichting benoemd. Deze uitgangspunten liggen aan de 
basis voor de oplossingsrichting:  
- Dienstaanbieders willen één geïntegreerde (machtigings)oplossing voor 

toegangsverlening ‘namens een ander’.  
- Burgers en professioneel dienstverleners als wettelijk vertegenwoordiger zijn 

digitaal vaardig.  
- Voor de verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging zijn of komen 

er bronadministraties beschikbaar die geautomatiseerd op persoonsidentiteiten 
te bevragen zijn.   

- Er worden geen ‘eigen’/schaduw-/duplicaat-registraties van wettelijke 
vertegenwoordigingsrelaties aangelegd, om problemen en complexiteit te 
voorkomen.  

  
Voor plateau 1 is de scope afgebakend door de focus op een specifieke doelgroep. 
Dit geeft de volgende extra uitgangspunten voor een oplossing voor wettelijke 
vertegenwoordiging in plateau 1:  
- Wettelijk vertegenwoordigers, in het bijzonder professioneel bewindvoerders 

zijn een groeiende groep gebruikers die een oplossing vereisen om digitaal te 
kunnen handelen bij de overheid namens hun belanghebbenden (de huidige 
praktijk is handmatige/papieren dienstverlening).   

- Belanghebbenden zijn burgers, dus dit betreft toegang tot overheidsdiensten in 
het BSN-domein.  

 4.4.  Bronnen voor wettelijke vertegenwoordiging  

                                                
12 Deze functionaliteit is tevens bruikbaar voor familiair curatoren en bewindvoerders. De benodigde brongegevens 

over familiaire curatoren en bewindvoerders zullen echter naar verwachting (conform indicatie van de Raad voor de 
Rechtspraak) niet voor het einde van plateau 1 ontsloten worden.  
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De oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging omvat het bevragen van actuele 
bronnen, waarin bevoegdheden en vertegenwoordigingsrelaties van wettelijk 
vertegenwoordigers zijn vastgelegd. Daarom is door het programma 
geïnventariseerd welke vormen van vertegenwoordiging in welke bronregisters 
worden geregistreerd. Ook is onderzocht of en in welke mate deze bronnen kunnen 
worden ontsloten t.b.v. de oplossing.  
  
Onderstaande tabel is een schematische weergave van de vormen van wettelijke 
vertegenwoordiging en de bronregistraties (authentieke bron) waarin de 
vertegenwoordigingsrelatie is vastgelegd.  
  

Wettelijke Bevoegdheden Wettelijk vertegenwoordiging 
Vertegenwoordiger  

Bron  In / 
Uit 
scope 
plateau  
1  

In / Uit 
scope 
programma  

  Minderjarige personen als belanghebbende      

Ouderlijk gezag  De benodigde 
wettelijke 
handelingen te 
verrichten  

Natuurlijk persoon  BRP  In  In  

Voogdij  De benodigde 
wettelijke 
handelingen te 
verrichten  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

CGR of 
rechtbank(en)  

Uit   In  

  Meerderjarige personen als belanghebbende      

Curatele  Het doen van alle 
rechtshandelingen  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

Bron(nen) 
achter CCBR  

In   In  

(Beschermings)bewind  Behartigen van de 
financiële belangen 
(die onder bewind 
zijn gesteld)  

Natuurlijk persoon of  
 rechtspersoon  

Bron(nen) 
achter CCBR  

In   In  

Mentorschap  Beslissen over 
verzorging, 
verpleging, 
behandeling en 
begeleiding  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

Rechtbank 
(geen 
centraal 
register)  

Uit   In  

Schuldenbewind  

Insolventie ihkv WSNP   

Toezien op 
financiële 
huishouding en 
naleven  
betalingsregelingen 
Behartigen van de 
financiële belangen 
van de 
schuldeisers  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

  
Natuurlijk persoon of  

 rechtspersoon  

Bron(nen) 
achter CCBR  

CIR  

Uit  In  

Uit  Nader te 
bepalen  

  Organisatie als belanghebbende      

Faillissement,  Behartigen van de  Natuurlijk persoon of  
surseance   financiële belangen  rechtspersoon  

van de schuldeisers. 
Het doen van alle 
rechtshandelingen  

NHR  Uit  Nader te 
bepalen  

  
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).   
  
Het CCBR is op dit moment nog niet te bevragen op persoons-ID en nog niet 
compleet. Bovendien is het doel van het CCBR om gegevens bevraagbaar te maken 
voor iedereen; een ander doel dan voor machtigen geldt. Daarom wordt in dit 
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document gesproken over het ontsluiten van de bron(nen) achter het CCBR. De 
Raad voor de Rechtspraak werkt aan ontsluiting via een gestandaardiseerd 
koppelvlak (DOKO) en aan de volledigheid van de achterliggende gegevens, die in 
het kader van deze oplossingsrichting zal worden gebruikt.  
  
Het CGR is nu niet te bevragen via een gestandaardiseerd koppelvlak. Ook worden 
BSN’s niet gebruikt als identificerende sleutel in deze registratie. Alleen de Raad 
voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, advocaten en de 
marechaussee kunnen het register doorzoeken op de kenmerken achternaam, 
geboortedatum en geboorteplaats. Uitspraken over gezag worden door de griffier 
van de rechtbank per papieren beschikking doorgegeven aan gemeenten t.b.v. 
registratie in de BRP (als niet-authentiek gegeven). Deze afgeleide registratie is 
echter niet geheel volledig.13  
  
Voor beide registers geldt dat zij niet altijd compleet zijn, bijvoorbeeld als gevolg 
van het feit dat uitspraken van de rechter niet openbaar zijn (in voorkomende 
gevallen van bewindvoering en curatele), soms zelfs niet geregistreerd worden 
(mentorschap) of eenvoudigweg omdat uitspraken nog uit de pré-digitale periode 
stammen.  
  
Randvoorwaardelijk voor de oplossingsrichting is dat voor de verschillende vormen 
van wettelijke vertegenwoordiging er bronadministraties beschikbaar zijn of komen 
die geautomatiseerd op persoonsidentiteiten bevraagbaar zijn, die volledige en 
betrouwbare informatie bevatten.  
  
Een oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging kan in gebruik worden genomen, 
ook als de inhoud van bronregisters (nog) niet de volledige omvang van 
vertegenwoordigingsrelaties ontsluit. Wel moet voor alle betrokken partijen vooraf 
duidelijk zijn voor welke doelgroep en gebruik wel en niet worden ondersteund, met 
een heldere begrenzing. De uit bronregisters te ontsluiten informatie is daarnaast 
een bepalende factor voor wat kan worden gerealiseerd.  

 4.5.  Te realiseren componenten en processen in plateau 1  
Om de oplossing zoals beoogd te laten werken, is het noodzakelijk om een aantal 
componenten en processen te ontwikkelen. Daarnaast zijn de verschillende rollen 
en verantwoordelijkheden binnen het ontwerp gedefinieerd, en is geïnventariseerd 
welke partijen betrokken zijn bij realisatie van de oplossing.  

 4.5.1.  Componenten  
Bronnen voor wettelijke vertegenwoordiging ontsluiten  
- Koppelingen met bronnen achter CCBR (specificaties moeten ontwikkeld 

worden)   
- Koppeling met BRP (standaard BRP koppelvlak, autorisatiebesluit aanpassen)  

Bron Dienst Vertaling ihkv wettelijk vertegenwoordiging  
- Op basis van te ontwikkelen generieke business rules een vertaling van de 

wettelijk vertegenwoordigingsrelaties naar een bevoegdheid van een wettelijk 
vertegenwoordiger voor een belanghebbende in termen van diensten zoals door 
dienstaanbieders worden aangeboden.  

Bevoegdheidsverklaringsdienst ihkv wettelijk vertegenwoordiging  
- Keuze van de gewenste wettelijke vertegenwoordiging: namens welke 

belanghebbende wil de wettelijk vertegenwoordiger in deze hoedanigheid 
handelen.  

- Afgeven van een bevoegdheidsverklaring waarin de hoedanigheid van de 
wettelijk vertegenwoordiger is aangegeven.  

                                                
13 Conform indicatie van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) d.d.11 juni 2018.  
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 4.5.2.  Processen  
Bij het handelen van een wettelijk vertegenwoordiger moet altijd de actuele stand 
van zaken van de vertegenwoordigingsrelatie worden gecontroleerd.   
  
De machtigingsoplossing gaat voor plateau 1 uit van online bevraagbare bronnen 
zonder performance optimalisaties zoals een abonnementsmogelijkheid en het 
lokaal aanhouden van een afslag van een bron. Wel zal in de Bron dienst vertaling 
worden bijgehouden welke relaties er tussen vertegenwoordiger (of in het geval van 
organisaties medewerker van de vertegenwoordigende partij) en de 
belanghebbende zijn. Deze relaties worden enkel gebruikt voor het tonen van de 
relaties, niet voor het afgeven van een verklaring. Daarnaast zullen ook 
performance optimalisaties aangebracht worden met behulp van de 
machtigingsindex – zie hoofdstuk 6.6.  
  
De dienstaanbieder is verantwoordelijk voor de autorisatie van gebruikers, ook als 
deze iets niet mogen doen. Het mag-niet deel van wettelijke vertegenwoordiging is 
buiten scope van de machtigingsoplossing zelf, en zal in de context van de 
oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging wel belegd moeten zijn bij 
dienstaanbieders met diensten waarvoor dat van toepassing is.  

 4.5.3.  Actoren en rollen  
Om te komen tot een werkende oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging, zijn 
randvoorwaardelijke rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden onderkend.In 
onderstaande tabel zijn deze rollen en verantwoordelijkheden nader uitgewerkt.  
  

 Rol  Verantwoordelijkheid  
Dienstaanbieder  -  Autorisatie van de wettelijk vertegenwoordiger voor de  

gevraagde dienst adhv de ontvangen 
bevoegdheidsverklaring.  

 -  

  

Autorisatie van de belanghebbende ook voor het 
magniet deel.  

Wettelijk  
Vertegenwoordiger  

-  Toegang tot elektronische dienstverlening bij 
dienstaanbieders op basis van de geregistreerde 
bevoegdheid als wettelijk vertegenwoordiger  
  

Bronhouders  -  

  

Beschikbaar stellen van bronnen met volledige en 
betrouwbare gegevens, op BSN/KvK bevraagbaar door  
de machtigingsoplossing voor wettelijke 
vertegenwoordiging.   

Machtigingsoplossing  -  Ophalen wettelijke vertegenwoordigingsrelaties uit 
(authentieke) elektronische bron, geen interpretatie 
anders dan de Bron-Dienst-Vertaling  

 -  Afgeven bevoegdheidsverklaring.  
  

  

 4.5.4.  Betrokken partijen  
Voor de realisatie van wettelijke vertegenwoordiging is medewerking van diverse 
partijen randvoorwaardelijk. Hieronder is per partij benoemd wat er van die partijen 
op hoofdlijnen wordt verwacht in relatie tot de daadwerkelijke ingebruikname van 
de functionaliteit bij oplevering van plateau 1.  

• Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG): bronhouder van de BRP. 
Verzorgen van het autorisatiebesluit voor gebruik van gegevens uit de BRP, 
conform de beschreven oplossingsrichting.  
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• Raad voor de Rechtspraak (RvdR): bronhouder van het CCBR. Realisatie 
van een robuust register (CCBR), van waaruit complete gegevens kunnen 
worden ontsloten. Realisatie van een aansluiting van de Bron Dienst 
Vertaling op het CCBR voor verstrekking van vertegenwoordigingsrelaties.  

• Launching customers (n.n.b.): eerste implementatie-partners van de 
toegang voor wettelijk vertegenwoordigers. Aansluiting op het koppelvlak 
met de Bevoegdheidsverklaringsdienst t.b.v. gebruik van wettelijke 
vertegenwoordiging. Aanpassing van het inlog-proces. Eventueel 
aanpassing van eigen bedrijfsprocessen n.a.v. nieuwe elektronische proces. 
Communicatie met de klanten (vertegenwoordigers) m.b.t. de nieuwe 
toegang.   

 4.6.  Registratie- en Gebruiksprocessen  

 4.6.1.  Performance-optimalisatie: de relatie-index   
Uitgangspunten voor het ontwerp van het gebruiksproces zijn:  

• Een professioneel wettelijk vertegenwoordiger kan zo eenvoudig en snel als 
mogelijk namens een belanghebbende handelen.  

• Het selectieproces van de belanghebbende door een (professioneel) 
wettelijk vertegenwoordiger wijkt qua gebruikservaring zo min mogelijk af 
van het selectieproces voor een vrijwillig gemachtigde14.   

Bij het gebruik van (vrijwillige) machtigingen wordt het proces zo ingericht, dat een 
gemachtigde voor het inloggen aangeeft of hij namens zichzelf en namens een 
ander wenst te handelen (Zie Hoofdstuk 5). Daarna kiest de gemachtigde namens 
welke belanghebbende hij wenst te handelen15. De gemachtigde ziet daartoe een 
overzicht van namen van belanghebbenden (en mogelijk nog enkele andere 
gegevens) om hen te identificeren. De belanghebbenden worden aangeleverd door 
de achterliggende bronregisters i.s.m. de Bron dienst vertaling.   
  
Het real-time en herhaaldelijk bevragen van diverse bronnen18 voor wettelijke 
vertegenwoordiging zal zeer hoge eisen stellen aan de performance, zowel van de 
machtigingsoplossing als van de achterliggende bronnen.  
Om de belasting van bronregisters te verlagen en de performance van de 
voorziening te verbeteren, is er een “registratieproces” ontworpen voor wettelijk 
vertegenwoordigers, waarmee er voor iedere (professionele) wettelijk 
vertegenwoordiger een persoonlijke16 selectie-lijst wordt gegenereerd: de 
relatieindex. Door middel van de relatie-index kan de wettelijk vertegenwoordiger 
een volgende keer snel de juiste belanghebbende selecteren uit een lijst.   

 4.6.2.  Gebruiksproces (professionele) wettelijke vertegenwoordiging  
Bij het ontwerp van het gebruiksproces bij (professionele) wettelijke 
vertegenwoordiging17 is uitgegaan van de volgende karakteristieken:  

• Vertegenwoordigers zijn professionals en kunnen ook in grotere 
organisaties werken.  

                                                
14 Achterliggende motivatie om deze processen zo min mogelijk van elkaar te laten verschillen, is om het straks ook 

bruikbaar (en herkenbaar) te maken voor familiair vertegenwoordigers. Daarnaast zullen professioneel 
vertegenwoordigers ook in familiaire (privé-)sfeer gebruik maken van machtigen, waarmee consistentie in de 
gebruikservaring ook voor hen geborgd is.   

15 Deze selectie-schermen zijn onderdeel van de Bevoegdheidverklaringsdienst (BVD). 18 
Dit probleem groeit naarmate meer bronnen worden aangesloten.  

  
16 De relatie-index kan niet worden opgehaald/ingezien/bevraagd door anderen dan de individueel 

vertegenwoordiger.  
17 In plateau 1 omvat professionele wettelijke vertegenwoordiging de onderdelen Beschermingsbewind en Curatele. 

Familiaire wettelijke vertegenwoordiging zal op dezelfde wijze werken, en komt beschikbaar zodra achterliggende 
bronbestanden hiervoor beschikbaar zijn.  
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• Vertegenwoordigers als onderdeel van een organisatie hebben vaak hun 
eigen klanten (belanghebbenden), echter deze klanten zijn niet exclusief 
voor een medewerker.  

• Het bronregister heeft geen weet van de relatie medewerker – 
belanghebbende, enkel de relatie (bewindvoerings)organisatie en 
belanghebbende staat geregistreerd.   

Voordat een vertegenwoordiger de eerste keer namens een belanghebbende kan 
optreden, moet de belanghebbende worden toegevoegd aan een selectie-overzicht  
(zie paragraaf 4.6.1): de relatie-index. De vertegenwoordiger kan de 
belanghebbende na het inloggen toevoegen18 aan zijn persoonlijke relatie-index 
door het BSN van de belanghebbende in te voeren. Daarna controleert de 
voorziening in het betreffende bronregister of er een geregistreerde relatie is tussen 
de bewindvoerder (BSN in het geval van een natuurlijk persoon en KvKnummer bij 
organisaties) en de belanghebbende.  
  
Wanneer het bronregister het bestaan van de relatie bevestigt, wordt de 
belanghebbende toegevoegd aan de relatie-index van de vertegenwoordiger. In het 
geval de vertegenwoordiger een medewerker van een organisatie is, zal de relatie 
worden toegevoegd aan de combinatie organisatie-medewerker. De medewerker 
wordt hierbij geïdentificeerd met het persoonlijk ID (eHerkenning medewerker-ID) 
dat bij de authenticatie is meegestuurd19.   
  
Nadat de registratie is voltooid kan de bewindvoerder de belanghebbende 
selecteren, zodat hij namens hem zaken kan doen. Elke keer dat de bewindvoerder 
de belanghebbende selecteert om namens deze te handelen, zal de voorziening het 
bestaan van de relatie verifiëren bij het bronregister. Een niet (meer) bestaande 
relatie zal automatisch en direct uit de relatie-index worden verwijderd.   
  
Vanwege de grote functionele afhankelijkheid is de relatie-index gekoppeld aan de 
Bron Dienst Vertaling. De bevoegdheidsrelatie wordt tevens geregistreerd in de 
Machtigingsindex.  

 4.6.3.  Gebruiksproces ouderlijk gezag  
Het proces voor ouder met gezag over minderjarige kinderen wordt zo ingericht, 
dat zij in hun rol als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind kunnen 
handelen bij dienstaanbieders. Voor het ophalen van de gezagsrelatie door de Bron 
Dienst Vertaling bij de bronregisters gelden dezelfde uitgangspunten rondom 
technische impact en performance als bij wettelijke vertegenwoordiging 
geformuleerd (zie paragraaf 4.6.1). Daarom wordt dezelfde aanpak voor registratie 
van de vertegenwoordigingsrelatie gehanteerd als bij professionele wettelijke 
vertegenwoordiging.  
  
Wanneer een ouder inlogt bij een dienstaanbieder om te handelen als 
vertegenwoordiger van een kind, wordt een knop getoond “minderjarige 
kinderen20”. Door hierop te klikken zal de Bron Dienst Vertaling het bronregister24 
bevragen op bestaand ouderlijk gezag. Indien er ouderlijk gezag wordt vastgesteld, 
worden de identificerende gegevens van het betreffende kind / de betreffende 
kinderen in de relatie-index geregistreerd.   
  
Nadat de registratie is voltooid kan de ouder het kind selecteren, zodat hij/zij als 
vertegenwoordiger van het kind kan handelen. Elke keer dat de ouder het kind 
selecteert om als diens vertegenwoordiger te handelen, zal de voorziening het 

                                                
18 Dit toevoegen gebeurt op de schermen van de Bevoegdheidverklaringsdienst (BVD)  
19 Indien de organisatie van middelen leverancier verandert, gaat de relatie-index niet mee. Deze moet dan 

opnieuw opgebouwd worden.   
20 Deze knop wordt getoond in de schermen van de Bevoegdheidsverklaringsdienst (BVD). De werkelijke tekst op 
knop is afhankelijk van de uitkomsten van gebruikersonderzoek.  24 In plateau 1 is het bronregister de BRP.  
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bestaan van het ouderlijk gezag verifiëren bij het bronregister. Een niet (meer) 
bestaande relatie zal automatisch en direct uit de relatie-index worden verwijderd.  
De bevoegdheidsrelatie wordt tevens geregistreerd in de Machtigingsindex. 
Wanneer een ouder een nieuw kind krijgt zal deze automatisch worden toegevoegd 
aan de relatie-index. Deze gegevens worden vanuit de BRP aangeleverd.   
5. Samenwerking generieke componenten  

Het stelsel voor Machtigen bestaat onder andere uit een aantal generieke 
componenten, die samen bevoegdheidsverklaringen (in plateau 1) en inzage in 
waar machtigingen geregistreerd staan (na plateau 1) leveren. Om tot deze voor de 
gebruiker of dienstaanbieder direct zichtbare resultaten te komen zijn meerdere 
achterliggende componenten benodigd die in onderlinge samenwerking tot de 
gewenste resultaten moeten komen. Deze onderlinge samenwerking wordt in 
hoofdstuk 5 behandeld. Hoofdstuk 6 gaat in op de werking van de individuele 
componenten.  
  

5.1. Uitgangspunten voor samenwerking  
  

5.1.1. Overzicht componenten  
De generieke componenten in de hele keten van toegangsverlening zijn op te delen 
in twee groepen, met de Bevoegdheidsverklaringsdienst als brug ertussen.  

- De directe toegangsverlening tot de dienstaanbieder inclusief authentiseren 
en autoriseren met ondersteuning van informatie die de 
bevoegdheidsverklaring levert.  

- Het opstellen van een bevoegdheidsverklaring op basis van verzamelde en 
geselecteerde machtigingen.  

In onderstaand overzicht zijn de componenten meegenomen die in plateau 1 
worden gerealiseerd of ontsloten. Conceptueel gezien kan een sectoraal of privaat 
machtigingsregister op dezelfde manier worden gerepresenteerd als het publiek 
machtigingsregister in onderstaand figuur.   
  
  
Toelichting bij Figuur 6: Overzicht. De lichtblauwe ovaal links bevat de stappen in 
het gebruiksproces bij Web toepassingen (nader toegelicht in Figuur 7: Stappen in 
gebruiksproces) en de lichtgroene rechthoek rechts in de figuur bevat het zoeken 
en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties (nader toegelicht in Figuur 8: 
Zoeken en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties).   
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Figuur 6: Overzicht  

  

5.1.2. Security en Privacy by design  
Essentieel voor de samenwerking tussen de generieke componenten is het 
uitgangspunt security & privacy by design21. Binnen het stelsel voor machtigen 
wordt het principe gehanteerd dat de security en privacy bij elke bevraging aan de 
hand van persoonsidentiteiten en berichtuitwisseling tussen componenten moeten 
zijn gegarandeerd. Binnen het stelsel voor machtigen wordt gewerkt met een 
‘highprivacy’ model waarbij de componenten niet vertrouwen op ‘elkaars blauwe 
ogen’ en geen onvoorwaardelijke bevragingen toelaten. Met dit laatste wordt 
bedoeld dat de gebruiker zelf naar zijn machtigingen moet vragen en een 
dienstaanbieder alleen machtigingen voor de eigen diensten ontvangt.  
  
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingen binnen eID, het gebruik van 
polymorfe pseudoniemen voor de uitwisseling van burger-identiteiten tussen 
organisaties, wordt in plateau 1 nog niet opgepakt. Deze nieuwe wijze van 
gegevens uitwisselen wordt door het programma wel als gewenst gezien bij 
machtigen, maar is in het eerste plateau nog niet meegenomen. Hier is een 
capaciteitsafweging gemaakt waarbij de noodzaak en urgentie voor het realiseren 
van functionele behoeften vanuit de stuurgroep de voorrang heeft gekregen. 
Rationale daarbij is dat een belangrijk voordeel bij het gebruik van polymorfe en 
versleutelde identiteiten ligt in situaties waarbij ook niet-BSN-gerechtigde 
organisaties in de keten voorkomen. Deze situatie doet zich in plateau 1 nog niet 
voor.   
De Routeringsvoorziening zal ‘aan de randen’ van het Machtigingsstelsel, met name 
bij de Bevoegdheidsverklaringsdienst, in de communicatie met Dienstaanbieders en 
Authenticatiediensten die al wel met polymorfe identiteiten werken, de vertaling 
verzorgen. Dat betekent concreet dat binnen het machtigingsstelsel, tussen de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst en de aangesloten machtigingsregisters met BSN’s 
gewerkt wordt waar het natuurlijke personen betreft. Afnemers van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst zijn publieke dienstaanbieders die BSN-gerechtigd 
zijn.  
In Bijlage 2 wordt geschetst op welke manieren polymorf versleutelde identiteiten 
op termijn gebruikt zullen worden in het machtigingsstelsel.   

 5.2.  Werking machtigen bij online dienstafname  
De dienstaanbieder krijgt een gebruiker op het portaal, die namens iemand anders 
wil handelen. Hiervoor wordt een bijbehorende bevoegdheidsverklaring gezocht, in 
de vorm van een vrijwillige machtiging of een wettelijke bevoegdheid. De vraag van 

                                                
21 Security & Privacy by design als principes volgen uit de (concept) wet Digitale Overheid.  
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de dienstaanbieder (mag deze gebruiker voor een ander handelen?) komt (al dan 
niet via de Routeringsdienst) binnen bij de Bevoegdheidsverklaringsdienst.  
   
De gemachtigde krijgt vanuit de Bevoegheidsverklaringsdienst een lijst te zien met 
de belanghebbenden die hij kan vertegenwoordigen. De gemachtigde kiest één van 
deze belanghebbenden. Hierna wordt in het achterliggende register gecontroleerd 
of er een actuele bevoegdheidsverklaring beschikbaar is.  
  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst geeft verklaringen door richting de 
dienstaanbieder, die in achterliggende machtigingsregisters geregistreerd zijn. De 
Bevoegdheidsverklaringsdienst verklaart daarnaast zelf welke antwoorden zijn 
ontvangen en eventueel welke registers niet bereikbaar waren. Op basis van de 
ontvangen antwoorden maakt de Bevoegdheidsverklaringsdienst een samenvatting.   
  
Deze antwoorden en de samenvatting worden doorgegeven aan de dienstaanbieder 
(wederom al dan niet via de Routeringsdienst). Ondertekening van individuele 
bevoegdheidsverklaringen vindt plaats bij de machtigingsregisters. De  
Bevoegdheidsverklaringsdienst voegt de samenvatting toe, en ondertekent het (al 
dan niet samengestelde) antwoord als geheel nog eens.   
  
In alle stappen in Figuur 7: Stappen in gebruiksproces wordt de Gebruiker, via 
redirects in zijn webbrowser, doorgestuurd naar de verschillende diensten. De 
beschrijving is bewust onafhankelijk van de exacte standaard voor 
informatieuitwisseling (SAML 2.0, OpenID Connect, of anders) opgeschreven, om zo 
veel mogelijk generiek en daarmee herbruikbaar te zijn. Het is een bewuste keuze 
vanuit het programma Machtigen om bij de standaard voor informatie-uitwisseling 
de Routeringsvoorziening te volgen, om zo de dienstaanbieder niet te belasten met 
meerdere soorten koppelvlakken.   
  
  

 
  
Figuur 7: Stappen in gebruiksproces  
  
  
  
Startsituatie bij Figuur 7: Stappen in gebruiksproces:  
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De gebruiker is gemachtigde, en wil handelen namens een ander. De keuze 
‘inloggen voor een ander’ wordt in het portaal van de dienstaanbieder, dan wel bij 
de Routeringsvoorziening gemaakt en wordt hier beschouwd als een gegeven. Deze 
keuze vindt plaats ergens voor stap 3. Dit is van belang in verband met de werking 
met door de Authenticatiedienst afgegeven authenticatie verklaringen, die geldig 
zijn voor een bepaald bereik. Dit is vooral van belang bij toekomstig gebruik van 
versleutelde identiteiten.   
  
De stappen in het gebruiksproces worden in Bijlage 2: Nadere uitwerking generieke 
componenten nader toegelicht.  

 5.3.  Werking vanuit de Bevoegdheidsverklaringsdienst  
Vanaf de Bevoegdheidsverklaringsdienst verloopt de communicatie tussen partijen 
en componenten op basis van systeem bevragingen.   
  
   
  

 

Figuur 8: Zoeken en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties  

Startsituatie bij Figuur 8: Zoeken en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties is 
dat het eerdere proces in Figuur 7: Stappen in gebruiksproces is gestart, en dat de 
gebruiker gereed is om aan te wijzen voor wie hij als gemachtigde wil optreden. De 
Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt nu eerst de Machtigingsindex, om 
onnodige bevragingen te beperken. Vervolgens bevraagt de  
Bevoegdheidsverklaringsdienst de verschillende achterliggende registers om een  
lijst met bevoegdheden samen te stellen. De bevraging verloopt op verschillende 
manieren, afhankelijk van de inhoud en opzet van het achterliggende register wel 
of niet met als tussenstap de Bron Dienst Vertaling. Het bericht van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst, met daarin de bevoegdheidsverklaringen van de 
verschillende achterliggende machtigingsregisters, wordt van een samenvatting 
voorzien en aan de dienstaanbieder geleverd. Om complexiteit bij de 
dienstaanbieder weg te nemen bij de interpretatie van de 
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bevoegdheidsverklaringen, is standaardisatie van deze bevoegheidsverklaringen 
benodigd. Deze standaardisatie tot stand doen komen is een onderdeel van de 
Stelselafspraken.   
  
De stappen in het proces zoeken en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties 
worden in Bijlage 2: Nadere uitwerking generieke componenten in meer detail 
beschreven.   
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6. Werking van de generieke componenten   

 6.1.  Bevoegdheidsverklaringsdienst  
Om te beschikken over het bewijs dat de persoon een dienst mag afnemen namens 
een ander verzamelt de Bevoegdheidsverklaringsdienst informatie of verklaringen 
over bevoegdheden uit de beschikbare bronnen, bij voorkeur door de bron 
getekende verklaringen. De Bevoegdheidsverklaringsdienst verzamelt deze 
verklaringen en voegt een samenvatting toe aan het geheel dat de 
Bevoegdheidsverklaring vormt. De Bevoegdheidsverklaringsdienst zal geen 
dienstaanbieder specifieke interpretatie doen van de (combinatie van) gevonden 
bevoegdheden en voert geen controles uit op bevoegdheid of bekwaamheid van een 
gemachtigde dan wel belanghebbende.   
  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst geeft input voor de autorisatie van een 
gemachtigde met gegevens over het bestaan van vrijwillige of wettelijk verplichte 
machtigingsrelaties zoals deze in de bronregistraties is gevonden. De 
dienstaanbieder blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor de autorisatie voor de 
toegang tot de dienst. De dienstaanbieder is de verantwoordelijke en deskundige 
met betrekking tot de dienst en de condities waaronder de dienst verleend mag 
worden.  
  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst slaat zelf in principe geen gegevens op en haalt 
altijd de gegevens op bij aangesloten machtigingsregisters22. Dit om een zo actueel 
mogelijke stand van zaken voor machtigingen te kunnen leveren aan 
dienstaanbieders.   
  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst kent meerdere koppelvlakken richting dienstaanbieders 
die gericht zijn op verschillende kanalen en of toepassingen. De volgende koppelvlakken 
maken onderdeel uit van de Bevoegdheidsverklaringsdienst:  

• web;  
• system to system;*  
• backoffice (voor bijvoorbeeld 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). *  

Onderdelen gemarkeerd met een * worden nog niet in plateau 1 uitgewerkt.  
  
Dienstaanbieders kunnen rechtstreeks gebruik maken van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst, of in het geval van webtoepassingen, deze 
informatie via de Routeringsdienst ontvangen. De Routeringsdienst fungeert dan als 
enkelvoudig contactpunt voor de dienstaanbieder voor zowel authenticatie als 
machtigingsinformatie.   

 6.2.  Publieke machtigingsregister  
Het publieke machtigingsregister is beschikbaar voor registratie en gebruik van 
vrijwillige horizontale machtigingen tussen burgers onderling, burgers en 
organisaties, en ook voor organisaties onderling. Het register zal niet gelijk al deze 
soorten machtigingen bevatten, maar het wordt in plateau 1 opgezet om dit te 
kunnen faciliteren.   
  
Het publieke machtigingsregister biedt webservices (system-to-system) voor de interactie 
met de omgeving. Het publieke machtigingsregister is rechtstreeks te bevragen voor de 
interne diensten van de machtigingsoplossing met als belangrijke functie het 
machtigingsbeheer voor gebruikers, en is extern alleen te bevragen via de  

                                                
22 Mogelijk wordt voor het doeleinde van gebruiksvriendelijkheid enkele gegevens bijgehouden.   
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Bevoegdheidsverklaringsdienst of de Machtigingsinzagedienst. Een bevraging van een 
dienstaanbieder naar een machtiging verloopt altijd via de Bevoegdheidsverklaringsdienst.   
  
Het machtigingsbeheer voor de registratie en het beheer van machtigingsaanvragen en 
machtigingen maakt dat er updates op het machtigingsregister kunnen worden doorgevoerd. 
De registratie van machtigingen in het machtigingsregister is uiteraard inclusief aanverwante 
informatie zoals type, geldigheidsduur, betrouwbaarheidsniveau, zaak-ID etc.; er worden in 
het register geen comfortinformatie als naam, woonplaats of andere persoonsattributen 
zoals leeftijd opgeslagen.  
  
Het aangaan of opheffen van machtigingen vereist kanaal-specifieke processen zoals 
briefverzending of de invoer van een machtigingscode. Deze kanaal-specifieke processen zijn 
geen onderdeel van het machtigingsregister maar van het machtigingsbeheer.  
  
Het is ook mogelijk om het publieke machtigingsregister door de dienstaanbieder (via de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst) te laten bevragen voor overzichten om de controle van het 
bestaan van een machtiging. Een overzicht kan voor de betrokken gebruiker bestaan uit alle 
aanwezige machtigingen en machtigingsaanvragen met de status, of gefilterd op kenmerken 
van een machtiging. Wanneer het bestaan van een (of meer) specifieke machtigingen wordt 
gevraagd, wordt een getekend machtigingsbewijs afgegeven door het publieke 
machtigingsregister.  
  
Volgens de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens in het kader van 
machtigingen moeten verlopen of ingetrokken machtiging(saanvragen) momenteel 5 jaar 
bewaard worden. Omdat gebruikers recht op inzage hebben, ook op verlopen of ingetrokken 
machtiging(saanvragen) blijven deze machtiging(saanvragen) integraal deel van het 
publieke machtigingsregister.  
  
Omdat historische navraag naar het bestaan van een machtiging(saanvraag) gewenst is, 
biedt de publieke machtigingsvoorziening ook een mogelijkheid om een bevraging naar de 
machtigingssituatie in het verleden te beantwoorden, waarbij verlopen of ingetrokken 
machtigingen tot 5 jaar na verlopen of intrekking tot een antwoord kunnen leiden. Voor deze 
bevragingen, die naar verwachting incidenteel van aard zullen zijn, wordt een procedure 
opgesteld.   
  
Een bulkaanvraag voor het doen van aanvragen van machtigingen namens een 
dienstaanbieder, zoals nu ook voor de Huba ondersteuning in DigiD Machtigen bestaat, 
wordt via de gewone webservice van het machtigingsregister gerealiseerd.  

 6.3.  publiek machtigingsbeheer  
Het publiek 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   
- intrekken bestaande machtiging  

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. In de 
praktijk betekent dit dat er vrij snel een nieuw proces doorlopen moet worden, om de 
expliciete instemming van de belanghebbende te waarborgen.   
  
Een bulkaanvraag voor het doen van aanvragen van machtigingen namens een 
dienstaanbieder, zoals nu ook voor de Huba ondersteuning in DigiD Machtigen bestaat, kan 
vanuit het machtigingsbeheer (of een andere beheertool) via de gewone webservice van het 
machtigingsregister worden gerealiseerd.  
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Integratie van het aanvragen en activeren van machtigingen in het dienstaanbieder portaal 
proces zal op een andere manier worden ingericht dan momenteel mogelijk is23. Zie het 
hoofdstuk over Vereenvoudiging van het registratieproces voor meer toelichting hierover.   

 6.4.  Dienstencatalogus  
De Dienstencatalogus is een registratie van de dienst of dienstenset, de bijbehorende 
diensteigenaar, en de dienstaanbieder. Figuur 9: Entiteiten Dienstencatalogus geeft aan hoe 
deze entiteiten zich tot elkaar verhouden.   
  
  

 
Figuur 9: Entiteiten Dienstencatalogus  

De Dienstencatalogus is een informatie kruispunt waar dienstaanbieder en 
machtigingsregister elkaar ontmoeten. In de Dienstencatalogus kan informatie door 
de dienstaanbieder over haar diensten worden vastgelegd, die relevant is voor 
machtigingsregisters bij de registratie en beheer van machtigingen. In de  
Dienstencatalogus staat ook informatie van de dienstaanbieder over diensten die de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst gebruikt.   
  
* Bij dienstensets die diensten van meerdere dienstaanbieders bevatten, ligt dit 
ingewikkelder. Deze situaties worden verderop uitgewerkt.   
  
De inhoud van de Dienstencatalogus is via een API te bevragen. Deze bevragingen 
gebeuren in plateau 1 door de overige generieke componenten 
(Bevoegdheidsverklaringsdienst, Bron Dienst Vertaling, publiek machtigingsbeheer, 
publiek machtigingsregister). In volgende plateaus zal de Dienstencatalogus ook 
bevraagd worden door andere machtigingsregisters in het Stelsel. Functioneel 

                                                
23 Op dit moment maakt de Belastingdienst bij inkomstenheffing nog wel gebruik van een portaalintegratie functionaliteit 

van DigiD Machtigen. Nader af te stemmen actie met de Belastingdienst is nog, wanneer deze functionaliteit uitgezet 
kan worden.  
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gezien is er één Dienstencatalogus. machtigingsregisters, of andere diensten 
waarvoor dat relevant is, kunnen ervoor kiezen om eigen kopieën van deze 
Dienstencatalogus Machtigen te hebben.  
  
De Dienstencatalogus wordt in Bijlage 4: Dienstencatalogus in meer detail 
behandeld.   

 6.4.1.  Machtigingen, Diensten en Dienstensets  
Een machtiging wordt aangegaan op een Dienstenset, ook als de Dienstenset uit 
één Dienst bestaat. Hiermee wordt een eenvoudige werking, begrip en 
implementatie beoogd met een onderscheid tussen het niveau van aangaan van 
een machtiging op de Dienstenset (zoals de gebruiker die ziet) en het verlenen van 
toegang tot een Dienst (zoals de Dienstaanbieder die kent). Voor de Gebruiker is 
een Dienstenset een ‘mandje met Diensten’ waarvoor een machtiging wordt 
aangegaan. Daarom moet het voor de Gebruiker wel vooraf bij het aangaan van de 
machtiging duidelijk zijn of een Dienstenset in de toekomst van inhoud kan 
veranderen. Dit speelt vooral als er meer Diensten aan een Dienstenset kunnen 
worden toegevoegd. Bij het aangaan van een machtiging op een Dienstenset voor 
één Dienst is uitbreiding namelijk niet iets wat de gebruiker normaal zal 
verwachten. De beschrijving van de Dienstenset moet hier duidelijk in zijn.  
  
Bij het gebruik van een machtiging wordt de dienstaanbieder geïnformeerd over het 
bestaan van machtiging voor alle van toepassing zijnde diensten van deze 
dienstaanbieder. Dat betekent dat dienstaanbieders niet geïnformeerd worden over 
Dienstensets maar over Diensten. Voordelen zijn:  
- Hiermee wordt consistent gedrag gestimuleerd: geen interpretatie verschillen in 

het gedrag bij dienstaanbieders als gevolg van dienstaanbieder-eigen 
interpretaties van de inhoud van Dienstensets.  

- Het voorkomen van privacy consequenties in het geval Dienstensets tot 
betekenisvolle persoonsgegevens te herleiden zijn, bijvoorbeeld door de aard en 
omvang van de Dienstenset, wat niet altijd relevant is voor de Dienstaanbieder 
om te weten.  

Dit heeft gevolgen voor het gedrag en de verantwoordelijkheden bij de betrokken 
partijen:  
- De Bevoegdheidsverklaringsdienst moet altijd alle voor de machtiging en de 

dienstaanbieder relevante diensten vermelden in de Bevoegdheidsverklaring.  
- De dienstaanbieder blijft verantwoordelijk voor registratie van Diensten in de 

Dienstencatalogus en de opname van Diensten in een Dienstenset voor zijn 
‘eigen’ dienstensets.   

- Voor dienstaanbieder overstijgende Dienstensets moet er een partij zijn die 
verantwoordelijk is voor de beschrijving van de Dienstenset, en het organiseren 
van de deelname van dienstaanbieders. Dit kan bijvoorbeeld een 
overkoepelende organisatie of een brancheorganisatie zijn. De dienstaanbieder 
blijft verantwoordelijk voor het maken van de koppeling van zijn dienst met de 
Dienstenset. Immers, de Bevoegdheidsverklaringsdienst moet altijd alleen de 
relevante Diensten teruggegeven, niet meer en niet minder.  

 6.5.  Bron Dienst Vertaling  
Bij wettelijke vertegenwoordiging vormt de rol die een persoon of organisatie heeft, 
bijvoorbeeld als ouder van een minderjarig kind of als bewindvoerder voor een 
wettelijk vertegenwoordigde, de basis voor de afweging of iemand een dienst 
namens iemand anders mag afnemen. Deze rol-informatie is vastgelegd in 
registraties die niet als primair doel hebben bevraagd te worden in een (digitale) 
machtigingscontext. Bij machtigen worden in basis de belanghebbende, de 
gemachtigde en de dienst waarvoor gemachtigd wordt vastgelegd. De dienst 
ontbreekt meestal bij de vastlegging van gegevens voor wettelijke  
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vertegenwoordiging. Hiervoor is de Bron Dienst Vertaling in het leven geroepen, als 
verbinding tussen een achterliggende wettelijke of basisregistratie en het 
machtigingsstelsel. De Bron Dienst Vertaling bevraagt zo’n registratie, interpreteert 
de opgevraagde gegevens indien nodig, verrijkt de gegevens met informatie uit de 
Dienstencatalogus, structureert het resultaat als een bevoegdheidsverklaring en 
geeft deze terug aan de Bevoegdheidsverklaringsdienst.   
  
In de communicatie met de overige generieke componenten gedraagt de Bron 
Dienst Vertaling zich als een machtigingsregister. De Bron Dienst Vertaling kan 
worden bevraagd op basis van een gemachtigde en een dienst, en de Bron Dienst 
Vertaling kan bevoegdheidsverklaringen leveren.   
  
De Bron Dienst Vertaling neemt niet de verantwoordelijkheid over van de registratie 
voor de gegevens die worden geleverd; het is een hulpmiddel om die gegevens te 
ontsluiten, die anders niet in een digitale context bruikbaar zouden zijn. Met de 
ondertekende verklaring die de Bron Dienst Vertaling levert verklaart de 
beheerorganisatie van de Bron Dienst Vertaling dat het de stappen die het heeft 
gedaan in de vertaling naar een bevoegdheidsverklaring correct heeft uitgevoerd. 
Indien een achterliggend wettelijk of basisregister zelf ook een getekende 
verklaring afgeeft aan de Bron Dienst Vertaling, wordt deze verklaring door de Bron 
Dienst Vertaling één op één mee geleverd aan de Dienstaanbieder, als bijlage bij de 
bevoegdheidsverklaring.  

 6.5.1.  Relaties  
De Bron Dienst Vertaling slaat de relaties van een gemachtigde in een bepaalde rol 
op. Deze relatie wordt opgeslagen met als doel om snel een lijstje met relaties te 
kunnen tonen aan de gemachtigde, op het moment dat deze heeft aangegeven in 
een rol als wettelijk vertegenwoordiger of als ouder van een minderjarig kind te 
willen handelen. Ook leidt de aangegeven relatie tot een mutatie in de 
Machtigingsindex. De registratie- en gebruiksprocessen zijn beschreven in H 4.6 
Registratie- en Gebruiksprocessen. Deze relaties worden versleuteld opgeslagen 
waarbij het authenticatiemiddel van de gebruiker, zoals afgegeven door de 
authenticatiedienst, een rol speelt in de versleuteling. Doel hiervan is dat de lijst 
alleen kan worden ingezien door de gebruiker, of bijgewerkt op het moment dat de 
gebruiker is geauthentiseerd.   
Ook ondersteunt de Bron Dienst Vertaling een alternatief proces, waarbij voor 
gebruikers waarvan bekend is dat zij als gemachtigde optreden binnen wettelijke 
vertegenwoordiging een abonnement wordt afgenomen bij het achterliggende 
register. Dat vereist dat het achterliggende register abonnementen ondersteunt. 
Voor de BRP is dat al het geval, voor bewindvoering en curatele wordt hier aan 
gewerkt. De relatie-index wordt bijgewerkt op basis van de door het register 
verstrekte gegevens. De gebruiker beheert in dit alternatieve scenario niet langer 
zelf de relatie-index.   
  
De lijst met opgeslagen relaties wordt bijgewerkt op het moment dat uit een 
bevraging blijkt dat de door de gemachtigde aangegeven relatie niet (meer) 
bestaat. Ook gaat er in dat geval een signaal uit naar de Machtigingsindex, die 
daarop wordt bijgewerkt.   

 6.5.2.  Business rules  
De Bron Dienst Vertaling werkt met business rules, die kunnen worden aangemaakt 
en aangepast door de beheerorganisatie. Bij bevragingen vanuit de  
Bevoegdheidsverklaringsdienst wordt gekeken welke business rules van toepassing 
zijn, en op basis hiervan handelt het systeem. De dienstaanbieder geeft aan welke 
business rules aan welke diensten worden gekoppeld. Een voorbeeld van een 
business rule is “Voor deze dienst geldt dat de ouder bevoegd is als het kind tussen 
0 en 12 jaar oud is”.   
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Een Business rule bestaat uit de volgende gegevens:  
• naam  
• ID  
• rol; aan welke rol is de business rule gekoppeld  
• beschrijving  
• ingangsdatum  
• einddatum  
• inhoud; de daadwerkelijke logica  

 6.5.3.  Ouder-kind relatie en BRP  
Het bestaande BRP koppelvlak wordt hergebruikt bij de bevraging voor het 
achterhalen van de ouder-kind relatie. Dit is een getrapte bevraging, waarbij eerst 
de Persoonslijst van de gebruiker (de gemachtigde) wordt opgehaald. Vervolgens 
worden, op basis van de inhoud van die Persoonslijst, Persoonslijsten van kinderen 
van deze gebruiker opgehaald. De inhoud van de Persoonslijst van het kind en de 
Business rules die van toepassing zijn bepalen samen, wat de Bron Dienst Vertaling 
terugmeldt aan de Bevoegdheidsverklaringsdienst (en daarna, wat de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst terugmeldt aan de dienstaanbieder).  

 6.5.4.  Curatele en Beschikkingsbewind  
De relatie tussen de wettelijk vertegenwoordiger en de door deze persoon 
geregistreerde cliënten wordt omwille van performance in de Bron Dienst Vertaling 
opgeslagen.  
  
De Bron Dienst Vertaling haalt gegevens op uit achterliggende bronnen bij het 
CCBR en koppelt deze gegevens aan de inhoud van de Dienstencatalogus. De 
manier waarop deze gegevens opgehaald worden en waar vandaan moet nog 
worden bepaald in een nadere uitwerking samen met de Raad voor de Rechtspraak.   

 6.6.  Machtigingsindex  
De Machtigingsindex heeft als primaire doel het stelsel van machtigen responsief te 
houden, zodat de gebruiker niet met lange wachttijden te maken krijgt bij het 
gebruik van een machtiging. Daarnaast kan de Machtigingsindex 
machtigingsregisters ontlasten, omdat er minder (onnodige) bevragingen worden 
gedaan. Dit wordt gerealiseerd door bij te houden in welk achterliggend 
machtigingsregister machtigingsrelaties staan voor een gemachtigde of 
belanghebbende. De relatie register-gemachtigde is nodig in het gebruiksproces.  
De relatie register-belanghebbende is (na plateau 1) nodig bij system to system 
bevragingen. Dit gegeven is bijvoorbeeld van belang wanneer de berichtenbox van 
MijnOverheid voor notificatie wil weten voor welke belanghebbende er een 
gemachtigde bestaat.  
  
De Machtigingsindex is een ondersteunend component, dat in basis alleen door de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst en de Inzagedienst te bevragen is. De communicatie 
verloopt middels een API.   
  
In plateau 1 speelt de Machtigingsindex nog geen grote rol, omdat er nog niet veel 
machtigingsregisters ontsloten worden. Bij uitbreiding van de hoeveelheid ontsloten 
machtigingsregisters neemt het belang van de Machtigingsindex toe.   
  
Geïdentificeerde mogelijkheden voor het responsief houden van de 
machtigingsoplossing:  

1. De gebruiker kan elke keer bij het gebruik van de machtiging 
aangeven in welke rol hij handelt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ouder, 
of wettelijk vertegenwoordiger. Op basis van de gekozen rol worden 
de juiste achterliggende machtigingsregisters bevraagd. Doel van 
deze maatregel is om de wettelijke registers niet te veel te 
bevragen. Is onderdeel van plateau 1, omdat het met name voor de 
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rol ‘ouder’ de enig werkbare filtermogelijk is. Deze vraag aan de 
gebruiker kan worden gesteld nadat eerst de resultaten van 
vrijwillige machtigingen zijn getoond. Ook dat zal een positief effect 
hebben op de hoeveelheid onnodige bevragingen.   

2. De gebruiker, zijnde een professioneel wettelijk vertegenwoordiger, 
kan elke nieuwe klant eenmalig handmatig opvoeren (door middel 
van invoeren van het BSN van de vertegenwoordigde). Vóór gebruik 
van deze machtiging wordt gecontroleerd of de machtigingsrelatie 
nog steeds bestaat. De gegevens (zijnde: ID van 
vertegenwoordigde en ID van de klant van de professioneel 
vertegenwoordiger, ook wel de belanghebbende) worden in de 
Machtigingsindex opgeslagen. Is onderdeel van plateau 1.   

3. De gebruiker kan eenmalig zichzelf registreren voor bepaalde typen 
machtigingen. Er vindt een registratieproces plaats voor wettelijk 
vertegenwoordigers. Op het moment dat de vertegenwoordiger 
zichzelf in die rol kenbaar heeft gemaakt, worden alle machtigingen 
voor de wettelijk vertegenwoordigers context opgehaald. Deze 
variant zit niet in plateau 1, omdat optie 3 een vergelijkbaar doel 
bereikt, met voordelen op het gebied van fijnmazigheid. Een 
professioneel wettelijk vertegenwoordiger ziet bij optie 4 immers 
niet alleen de belanghebbenden die hij/zij zelf vertegenwoordigt, 
maar alle klanten van zijn organisatie en dat is wellicht niet 
wenselijk.  

4. In een apart nog te benoemen generiek component wordt per 
dienst bijgehouden in welk machtigingsregister machtigingen 
kunnen staan, die betrekking hebben op die dienst. Doel van deze 
maatregel is ervoor te zorgen dat met name sectorale 
machtigingsregisters niet nodeloos bevraagd worden. Is geen 
onderdeel van plateau 1, omdat in plateau 1 nog geen sectorale 
machtigingsregisters aansluiten. Bovendien is de vraag of deze 
maatregel nog wel toegevoegde waarde heeft wanneer maatregel 5 
ook wordt geïmplementeerd.  

5. Machtigingsregisters melden of zij een machtiging hebben, per 
gemachtigde of belanghebbende. Dit kan één machtiging zijn, of  
het kunnen er meerdere zijn, dat hoeft niet worden doorgegeven. 
Machtigingsregisters melden ook af, wanneer er geen actieve 
machtigingen meer bestaan voor die gemachtigde of 
belanghebbende in hun register. Doel is filteren van bevragingen, 
en verbeteren van de privacy van de gemachtigde en 
belanghebbende. Deze mogelijkheid is geen onderdeel van plateau 
1, want is pas nodig op het moment dat er meerdere generieke 
machtigingsregisters (bijvoorbeeld een publiek en een privaat 
register) in het stelsel deelnemen. Ook de wens tot additionele 
privacy maatregelen neemt dan toe. Deze mogelijkheid is 
waarschijnlijk wel gewenst na plateau 1, en zou goed te 
combineren zijn met een stap om intern polymorf pseudoniemen te 
gebruiken bij de opslag van gegevens.   

De Machtigingsindex is in plateau 1 beperkt tot het opslaan en raadpleegbaar 
maken van een deel van de gegevens die in mogelijkheid 1 en 2 beschikbaar 
komen. Deze gegevens worden gebruikt om de hoeveelheid onnodige bevragingen 
op achterliggende registers te reduceren, en om een overzicht te kunnen genereren 
‘namens wie mag ik handelen’.   
  
De Machtigingsindex slaat de combinatie gemachtigde [1] + achterliggend register 
[1..N] op, en de combinatie belanghebbende [1] + achterliggend register [1..N].   
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De relatie tussen de wettelijk vertegenwoordiger en de door deze persoon 
geregistreerde cliënten wordt in de Bron Dienst Vertaling opgeslagen. Van de 
eHerkenning authenticatie wordt niet alleen het ID van de organisatie, maar ook 
het ID van de medewerker binnen die organisatie gebruikt.  

 6.7.  Dienstenbeheer  
Dienstenbeheer wordt in plateau 1 nog niet uitgewerkt als een aparte 
functionaliteit. De huidige werkwijze bij DigiD Machtigen is dat de beheerpartij de 
gegevens die de dienstaanbieder doorgeeft verwerkt in de Dienstencatalogus. Deze 
methode wordt in plateau 1 ook gehanteerd. In een later plateau wordt deze 
functionaliteit ingevuld als een zelfstandig portaal waar dienstaanbieders zelf 
informatie over de eigen diensten en dienstensets kunnen beheren.   
  
  
7. Informatiearchitectuur  

  

 7.1.  Koppelvlakken met dienstaanbieders  
In beginsel ondersteunt de Bevoegdheidsverklaringsdienst de bestaande DigiD  
Machtigen koppelvlakken. Uitzondering daarop is de mogelijkheid die DigiD 
Machtigen momenteel biedt om binnen het portaal van een dienstaanbieder een 
machtiging te registreren; deze mogelijkheid komt te vervallen. Dit betekent voor 
de dienstaanbieder die hier gebruik van maakt, dat overgestapt wordt van een 
proces met veel onderlinge afhankelijkheden in proces en techniek, naar een 
eenvoudiger proces waarbij de gebruiker naar de registratiepagina’s van het 
publieke machtigingsregister wordt doorverwezen.  
  
Verder wordt in plateau 1 een nieuw koppelvlak geïntroduceerd dat de 
dienstaanbieder verder ontzorgt in de implementatie van machtigen, door schermen 
waarop de gebruiker kan kiezen wie vertegenwoordigd wordt te tonen. Hiermee 
wordt de Bevoegdheidsverklaringsdienst een zichtbaar component voor de 
eindgebruiker, waar machtigen voorheen achter de schermen zijn werk deed.  
  
Koppelvlakken op de Bevoegdheidsverklaringsdienst:  
  

 Koppelvlak  Status  Toelichting  
Web koppelvlak  Nieuw  Nader uitgewerkt in 

paragraaf Informatie 
uitwisseling Web 
koppelvlak  

Namens wie mag ik 
handelen?  

Bestaand (in DDM) *  Vraag met gemachtigde  
en dienst(en), antwoord  
is lijst met  
belanghebbende(n)  

Geef mij het 
machtigingsbewijs van 
deze relatie.  

Bestaand (in DDM) *  
  

Vraag met gemachtigde, 
belanghebbende en 
dienst(en)  

Telko  Bestaand (in DDM)  Voor telefonische 
ondersteuning  

* Wel aanpassingen nodig voor het gebruiken van de authenticatie verklaring die de 
authenticatiedienst afgeeft.   
  
Bestaande koppelvlakken in DigiD Machtigen worden aangepast, om ook de nieuw 
beschikbare informatie over wettelijk vertegenwoordigers door te kunnen geven. 
Koppelvlakken worden geschikt gemaakt om te werken met zowel zelf-verklaringen 
van de dienstaanbieder over de identiteit van de gebruiker (conform werking 
huidige DigiD Machtigen), als met de getekende verklaring van DigiD / 
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eHerkenning. Bedoeling is dat alle partijen op afzienbare termijn werken met het 
doorgeven van door de Authenticatiedienst getekende verklaringen.   

 7.1.1.  Informatie uitwisseling Web koppelvlak  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst ontvangt (via de Routeringsvoorziening) een 
bericht van de dienstaanbieder afkomstig met daarin de dienst of dienstenset 
waarvoor een machtiging wordt gezocht. De gebruiker wordt ook doorgestuurd van 
de dienstaanbieder (via de Routeringsvoorziening) naar de gebruikspagina’s 
Machtigen bij de Bevoegdheidsverklaringsdienst.   
  
Vraagbericht  

• dienstaanbieder ID (zoals bekend in Dienstencatalogus);  
• dienstenset ID of dienst(en) ID’s waarvoor gecontroleerd wordt (zoals 

bekend in Dienstencatalogus);   
• identiteit van gemachtigde (in de vorm van een getekende verklaring 

afgegeven door een authenticatiedienst ten behoeve van de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst);   

• betrouwbaarheidsniveau minimaal vereist (optioneel, ondersteund wordt 
dat bij een dienstaanbieder of routeringsvoorziening daar al een limiterende 
keuze in gemaakt is).   

Bevragen machtigingsregisters  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt op basis van de ontvangen informatie 
de achterliggende machtigingsregisters. In plateau 1 zijn nog alleen dat het 
publieke machtigingsregister en de registers voor wettelijke vertegenwoordiging 
CCBR en BRP.   
  
Selectie machtiging  
Na bevraging van de machtigingsregisters toont de Bevoegdheidsverklaringsdienst 
de resultaten aan de gebruiker. De gebruiker kiest op deze schermen namens welke 
belanghebbende hij wil acteren bij de dienstaanbieder.   
  
Antwoordbericht  

• Samenvatting, opgesteld door Bevoegdheidsverklaringsdienst o  voor 
welke partij het bericht is afgegeven  

o belanghebbende [1] 
o  gemachtigde 
[1] o  diensten 
[1..N]  

o per set van 
Belanghebbende, 
Gemachtigde, 
Dienst de 
(optionele, door de 
Dienstaanbieder te 
bepalen of deze van 
toepassing zijn) 
attributen die hier 
van toepassing zijn.  

 zaak ID [1] voor een zaakmachtiging  
 type Machtiging [1..N] bijvoorbeeld voor type Wettelijke 

Vertegenwoordiging (curatele, bewindvoering)  
 restricties – Alleen inzien van gegevens (I), Inzien en 

gegevens invoeren maar nog niet indienen (II), Inzien en 
gegevens invoeren en indienen (III) o  LoA (laagste 
wat gevonden is) o  datum/tijd van bericht  

 o  ondertekening van de samenvatting  
• Bijlagen o  machtigingsbewijs of bevoegdheid [1..N]  
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Het antwoordbericht wordt (via de Routeringsvoorziening) naar de dienstaanbieder 
verzonden. De gebruiker wordt ook teruggestuurd naar de dienstaanbieder.   
  
Elk machtigingsbewijs is door het verstrekkende machtigingsregister ondertekend.  
Daarnaast is de samenvatting door de Bevoegdheidsverklaringsdienst ondertekend. 
Het geheel is vervolgens nog eens ondertekend voor transport.   

7.2. Koppelvlakken met machtigingsregisters  
Koppelvlakken met machtigingsregisters, anders dan met het publiek 
machtigingsregister, zijn in plateau 1 nog niet aan de orde.  
  
7.3. Koppelvlakken met (basis)registraties  
Waar de registratie niet als doel heeft gegevens ook binnen de context van 
machtigen bruikbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van de Bron Dienst 
Vertaling om de relatie te leggen met de Dienstencatalogus. De manier van 
uitwisselen van gegevens tussen Bron Dienst Vertaling en achterliggende registers 
maakt waar mogelijk gebruik van de bestaande koppelvlakken van die registers.   

7.4. Opslag van gegevens in het publiek machtigingsregister  
Het is niet gewenst dat gegevens in de database van het publiek 
machtigingsregister direct inzichtelijk opgeslagen worden. De opzet van het 
systeem is zo, dat inzien van de database door een beheerder, of een derde in het 
geval van ongeoorloofde toegang, geen persoonsinformatie van gebruikers 
oplevert.   
  
In voorkomende processen zal een gebruiker een leesbare identiteit zoals een BSN 
invoeren; om zo’n invoer snel te kunnen koppelen aan machtigingen zonder dat 
deze leesbare identiteiten als het BSN in de registratie worden opgenomen, wordt 
gebruik gemaakt van (one-way) gehashte BSN’s in de registratie als security & 
privacy maatregel.  

7.5. Logging   
De Machtigingsinzagedienst en de Bevoegdheidsverklaringsdienst hebben eigen 
logging van gebruiksgegevens24. Alle gebruik verloopt via deze twee componenten. 
Logging voor verantwoording richting gebruiker en dienstaanbieder wordt hier 
bijgehouden. Daarnaast kent elk achterliggend component zijn eigen interne 
logging, voor het opsporen van applicatie-fouten. Logging van registratie en beheer 
van machtigingen hoort bij de machtigingsregistratie. Machtigingsregisters hebben 
zelf de verantwoordelijkheid om logging ten behoeve van verantwoording bij te 
houden.   
  
Loggegevens moeten conform de wettelijk bewaartermijn van maximaal 5 jaar 
ofwel 60 maanden bewaard worden; voor de technische persoonsgegevens zoals 
besturingssysteem, browsertype of IP-adres zoals dat in een technisch log is terug 
te vinden, wordt een kortere termijn van 18 maanden aangehouden.  

7.6. Historische inzage  
Gebruikers kunnen historisch gebruik inzien. Zowel van bestaande als van reeds 
verlopen machtigingen. Het is mogelijk om het historisch gebruik tot 18 maanden 
geleden online terug te zien; de aanwezigheid van een verlopen machtiging zelf, 
dus niet het gebruik ervan, is tot 60 maanden online mogelijk. Die 18 en 60 
maanden zijn de nu voor DigiD Machtigen gehanteerde offload termijnen van 

                                                
24 Gebruiksgegevens zijn nu als volgt beschreven in het ‘Besluit verwerking persoonsgegevens GDI van 17 mei 2016’: 

waaronder gegevens over het IP-adres en de kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat 
waarmee de gebruiker van DigiD Machtigen is ingelogd op de website van DigiD Machtigen, handelingen van de 
gebruiker van DigiD Machtigen (inloggen, aanvragen, intrekken en activeren), de afnemer van DigiD Machtigen 
waarvoor de gebruiker van DigiD Machtigen is gemachtigd, alsmede het tijdstip waarop dit gebeurt, sessiegegevens, 
waaronder cookies, en overige gegevens met betrekking tot het soort en tijdstip, kenmerken van het gebruik;  
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historische gegevens; de historische (persoons)gegevens moeten overigens wel aan 
de wettelijke bewaartermijn van (maximaal) 5 jaar ofwel 60 maanden voldoen.  

7.7. Juridisch kader  
Welke gegevens gebruikt mogen worden, en met welk doel dat gebeurt, staat voor 
het huidige DigiD Machtigen beschreven in het besluit van 17 mei 2016 "Besluit 
verwerking persoonsgegevens Generieke digitale infrastructuur". Het juridisch kader 
zal in de komende periode op onderdelen bijgewerkt moeten worden, zowel voor de 
wijzigingen op het bestaande DigiD Machtigen (straks: publiek machtigingsregister 
en publiek machtigingsbeheer) als voor de nieuwe generieke componenten in het 
Stelsel en voor het Stelsel als geheel.  
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8. Applicatie architectuur  

  

8.1. DigiD Machtigen als basis  
De plannen in dit PSA bouwen mede voort op de huidige DigiD Machtigen applicatie. 
DigiD Machtigen is opgezet als landelijke, generieke registratie van vrijwillige 
machtigingen. De opdrachtformulering van DigiD Machtigen bij aanvang was 'Het 
programma DigiD Machtigen zorgt voor het ontwikkelen van een landelijke, 
generieke voorziening om ten behoeve van burgers, bedrijfsleven en 
overheidsorganisaties het gebruik van machtigingen en vertegenwoordigingen voor 
elektronische overheidsdienstverlening te ondersteunen.' Deze ruime scope bij de 
start van DigiD Machtigen komt in de plannen van Programma Machtigen weer 
terug. Door zijn ruime scope bij aanvang is de basis van DigiD Machtigen ook goed 
geschikt om in te zetten voor nieuwe functionaliteit. Dat kan echter niet zonder 
enige stappen te zetten in het verbeteren van de code.   

8.2. Renovatie  
Het huidige DigiD Machtigen bestaat inmiddels ongeveer 10 jaar. Er is onderhoud 
gepleegd en er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd, maar voor de plannen die 
in de stuurgroep zijn geformuleerd is een renovatie-traject benodigd. Dat is met 
name gewenst in verband met de gewenste doorlooptijd om nieuwe functionele 
behoeften te kunnen realiseren. Deze doorlooptijd is nu relatief lang, onder andere 
doordat de bestaande applicatie als monoliet is opgezet en langzaam is uitgebouwd. 
Dat heeft als nadeel dat er grote onderlinge afhankelijkheden in de broncode zijn 
ontstaan.   
  
Het doel van de renovatie is de huidige DigiD Machtigen applicatie geschikt maken 
om de ambities rondom Machtigen te kunnen realiseren.   
  
Dit wordt gerealiseerd met de volgende activiteiten:  

• wegnemen van technische beperkingen   
• kwaliteit van de code verbeteren   
• overige technische aandachtspunten adresseren  

Er is gekozen voor een zogenaamde hybride aanpak voor de renovatie. Deze 
aanpak gaat uit van parallel doorontwikkelen en renoveren. Daarvoor wordt een 
incrementele capaciteitsuitbreiding doorgevoerd, wat moet leiden tot een graduele 
stijging van de ontwikkelsnelheid naar, uiteindelijk, 240% ten opzichte van de 
huidige snelheid. Deze stijging is mede mogelijk doordat opschaling van het 
ontwikkelteam na renovatie mogelijk is. Bij dit scenario wordt – na een ingreep van 
ongeveer vier maanden om de cyclische afhankelijkheden op te lossen – de 
doorontwikkeling gecombineerd met renoveren.   

8.3. Nieuwe applicatie architectuur  
De aanpassing van de bestaande DigiD Machtigen applicatie-architectuur is 
noodzakelijk om:   

- Het mogelijk te maken meerdere teams simultaan aan applicatieonderdelen 
te laten werken.  

- Het mogelijk te maken componenten te kunnen hergebruiken.  
- Het mogelijk te maken beter te kunnen samenwerken met andere partijen.   

In samenspraak met de leverancier van DigiD Machtigen is gekozen voor een 
applicatie-architectuur gebaseerd op microservices. Deze technische inrichting 
ondersteunt de realisatie van de functionele behoeften in de komende jaren.  
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In basis is een microservices architectuur een methode om applicaties te 
ontwikkelen als een serie kleine, onafhankelijk in te zetten, modulaire diensten25. 
Deze diensten kennen elk hun eigen unieke proces, en onderlinge communicatie 
vindt plaats door middel van een goed gedefinieerd, lichtgewicht mechanisme. Door 
samenwerking van de individuele microservices wordt een gezamenlijk doel 
bereikt26. Het structurele voordeel van deze architectuur inrichting is dat 
aanpassingen aan één component minder impact hebben op overige componenten, 
waardoor eenvoudiger parallel in teams te werken is aan nieuwe functionaliteit, en 
tegelijkertijd nieuwe functionaliteiten eenvoudiger in te bouwen zijn omdat er 
minder (onbeschreven) onderlinge afhankelijkheden bestaan. Een architectuur 
gebaseerd op microservies is de afgelopen jaren in gebruik genomen bij grote 
partijen als Netflix, Amazon, Twitter, PayPal, en vele anderen. Ook dichterbij zijn 
voorbeelden te vinden, zo is DigiD op het moment bezig met de overstap naar een 
microservices architectuur.   
  
In welke technische componenten de huidige applicatie geherstructureerd wordt, 
wordt op basis van de gekozen Agile/Scrum aanpak met het ontwikkelteam van de 
leverancier opgepakt tijdens het realiseren van de gevraagde functionele behoeften.   

8.4. Non-functional requirements  
Hier worden niet-functionele eisen genoemd voor de samenstelling van generieke 
componenten binnen het stelsel van Machtigen. Het betreft eisen die gelden vanuit 
de optiek van de gebruiker of dienstaanbieder, dus niet eisen aan de individuele 
achterliggende componenten. De eisen voor de individuele componenten zullen 
hoger liggen, om de eisen over de keten heen te kunnen realiseren. Nader uit te 
werken zijn de niet-functionele eisen die vanuit het Stelsel gelden voor 
achterliggende machtigingsregisters. Deze worden nader ingevuld als onderdeel van 
de Stelselwerking.   

8.4.1. Beschikbaarheid  
Voor de productieomgeving geldt voor het samenstel van generieke componenten 
een openstellingsvenster van 24 uur voor alle dagen per jaar.   
Het beschikbaarheidsvenster is 24/7, minus de periodieke onderhoudsvensters.  De 
minimaal te realiseren beschikbaarheid per maand betreft 99,5 %.  

8.4.2. Performance  
Performance is datgene dat de machtigingsoplossing bereikt of levert, uitgedrukt in 
tijd of aantallen. De performance is van essentieel belang voor de kwaliteitsbeleving 
van zowel de gebruiker als de dienstaanbieder.   
  
Van de volgende performance-indicatoren is er een definitie. De bijbehorende 
normen van het huidige DigiD Machtigen zijn aangehouden.   
  

Productie performance   

Performance indicatoren  Norm  Minimaal te 
realiseren  

Responsetijd van actie op webpagina   Nog te bepalen  Nog te bepalen  

                                                
25 Er bestaat geen formele definitie van de microservices-architectuur.  
26 https://smartbear.com/learn/api-design/what-are-microservices/   
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Verwerkingstijd achterliggende 
systeemberichten  

< 4 seconden  99,5 %  

Maximaal aantal transacties per uur  70.000    

  

8.4.3. Continuïteit  
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat gegevens verloren 
gaan, bij voorbeeld in het geval van calamiteiten. Er worden maatregelen getroffen 
om schade door gegevensverlies zoveel mogelijk te beperken.   
De maatregelen bestaan uit:   

• Het opslaan van data op minimaal 2 verschillende geografisch gescheiden 
locaties.   

• Het uitvoeren van een dagelijkse back-up van de gegevens die in de 
dienstencatalogus, de machtigingsindex en de bron dienst vertaling staan, 
en de gegevens die in het publieke machtigingsregister staan.   

  
Ook voor de norm bij continuïteit is de huidige norm van DigiD Machtigen gebruikt.  
  

Continuiteit performance indicatoren ̈   
  

 

Standaard service  Maximale periode gegevensverlies  

maximale periode gegevens verlies  26 uur  

  
In de uitwerking van de stelselwerking zullen consequenties en maatregelen bij 
calamiteiten, zoals gegevensverlies, nader worden uitgewerkt.   

      
  
9. Nader te bepalen  

  
Er is een aantal onderwerpen of vraagstukken die vanuit het programma Machtigen 
bewaakt moeten worden, of nog uitgewerkt moeten worden. Deze zullen in een 
volgende versie van door het programma beheerde documentatie, zoals de Globale 
Architectuur of de PSA’s opgenomen worden en ter bekrachtiging worden 
voorgelegd aan de opdrachtgever van het programma.  
  
1. De polymorfe techniek is in staat om een polymorfe machtigingsverklaring 

op te leveren, met digitale sign en al in het ‘polymorfe’ bericht. Dit wordt 
parallel aan de realisatie van plateau 1 verder door het programma 
onderzocht.   

2. Wordt toegestaan dat een organisatie een overzicht van zijn eigen 
machtigingen naar zijn eigen systeem overhaalt. Of vanuit zijn eigen 
systeem aanvragen en activeringen doet?  

3. Hoe wordt invulling gegeven aan de wensen rondom Single Sign-on, zoals 
door leden van de stuurgroep geuit? Nader op te pakken door het 
programma, in samenspraak met het programma eID.   
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4. Hoe wordt invulling gegeven aan de wens om tot een vergelijkbare 
voorziening voor het bedrijvendomein te komen, als de 
Routeringsvoorziening voor het burgerdomein gaat bieden?   

5. Gebruik van een generieke notificatiedienst is gewenst. Het programma zal 
onderzoeken wat er is (gepland) op dit gebied, en of dat past in de planning 
van het programma.   

6. Is gebruik van een generieke dienstencatalogus (d.w.z. breder dan voor 
machtigen alleen) mogelijk? Het programma zal onderzoeken wat de 
consequenties hiervan zijn.  

7. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen het gemak dat geboden 
wordt op het moment dat (aanvullende) gegevens voor wettelijk 
vertegenwoordigers in een abonnementstructuur kunnen worden 
aangeleverd, en het concept waarbij de gebruiker als enige bij de gegevens 
in de relatie-index kan (wat betekent dat de lijst alleen kan worden 
bijgewerkt op het moment dat de gebruiker dat initieert). In plateau 1 
ondersteunt de Bron Dienst Vertaling beide varianten.  
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 10.  Bijlagen  

  
  

Bijlage 1: Registratieprocessen  
Bijlage 2: Samenhang generieke componenten  
Bijlage 3: Begrippenlijst  
Bijlage 4: Dienstencatalogus   
Bijlage 5: Overzicht functionele behoeften 
Bijlage 6: Ontwerp oplossingsrichting wettelijke 
vertegenwoordiging Bijlage 7: Persona’s  
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Bijlage 1 Registratieprocessen  
  

Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de processen voor het registreren van een machtiging 
beschreven. Gebruikers hebben bij dienstaanbieders aangegeven dat de huidige 
processen bij DigiD Machtigen te ingewikkeld en te tijdrovend zijn en dat er te veel 
brieven aan te pas komen.   
Het doel is om de registratieprocessen makkelijk en snel te maken, zonder dat de 
betrouwbaarheid van het registratieproces wordt verlaagd.   

Initiatie door gemachtigde  
De registratie van de machtiging zal, naar verwachting, meestal worden geïnitieerd 
door de gemachtigde. De gemachtigde gaat hulp verlenen en is waarschijnlijk 
vaardiger in het uitvoeren van dit soort taken. Echter de wilsuiting van de 
belanghebbende is leidend bij de registratie. Deze wilsuiting dient dus te worden 
geregistreerd.   
  
De publieke machtigingsvoorziening zal twee routes ondersteunen waarmee de 
gemachtigde de registratie voor een belanghebbende kan initiëren.   

1. De eerste manier richt zich op de casus waarbij de gemachtigde door één of 
enkele mensen gemachtigd wil worden en hij ook beschikt over gegevens 
om deze persoon uniek te identificeren. De belanghebbende hoeft niet per 
se digitaal vaardig te zijn.   

2. De tweede manier richt zich op het geval waarbij de belanghebbende niet 
uniek te identificeren is of de gemachtigde door een grote groep 
gemachtigd wil worden. Voorwaarde voor dit proces wel dat de 
belanghebbende digitaal vaardig is.  
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Ad 1. Initiatie door gemachtigde bij mogelijk niet digitaal vaardige belanghebbende  
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Route 1  
In dit proces wordt de belanghebbende uniek aangewezen door de gemachtigde.  
Het uniek aanwijzen door de gemachtigde kan alleen als deze beschikt over een 
BSN of KvK (of ander uniek identificerend nummer) van de belanghebbende, of 
wanneer dit nummer op een andere manier kan worden achterhaald. In dit proces 
worden twee mogelijkheden meegenomen; de belanghebbende:   

• is eerstegraads familie;  
• heeft al een machtigingsrelatie met de gemachtigde.  

  
De gemachtigde zal de volgende stappen doorlopen (nummers corresponderen met 
de figuur “Initiatie registratie door gemachtigde”:   

1. De gemachtigde gaat naar de website van machtigen. Hier kan hij zijn 
bestaande machtigingen beheren, en nieuwe machtigingen aanmaken.   

a. De gemachtigde kan tevens via de website van de dienstaanbieder 
direct worden doorverwezen naar de juiste dienst op de pagina van 
de publieke machtigingsvoorziening.   

2. De gemachtigde zoekt een dienst. Zie paragraaf 3.5 Website voor een 
beschrijving hoe een dienst gezocht kan worden.   

3. De gemachtigde selecteert de dienst met het doel en omvang die het beste 
de afspraak tussen hem en de belanghebbende beschrijft. Tot op dit punt 
heeft de gebruiker nog niet aangegeven of hij als gemachtigde of als 
belanghebbende wil optreden.   

4. De gemachtigde selecteert dat hij gemachtigd wil worden. Tot deze stap 
kan de gemachtigde de website anoniem gebruiken. Om verder te gaan is 
de identiteit van de gebruiker noodzakelijk. De gebruiker wordt de 
authenticatiemogelijkheden getoond die hij kan gebruiken bij deze dienst. 
Het kan zo zijn dat op een dienst alleen burgers kunnen optreden of alleen 
organisaties. In dat geval wordt alleen burgers of organisaties authenticatie 
opties geboden.   

5. De identiteit van de gemachtigde moet worden vastgesteld om zijn 
identificerend nummer (BSN/KvK) vast te kunnen stellen. De gemachtigde 
kan zich authentiseren met het middel van zijn eigen keuze. De 
gemachtigde kan zich, ongeacht het vereiste betrouwbaarheidsniveau van 
de dienst, authentiseren op het niveau van zijn keuze.   

6. Wanneer de gemachtigde geen notificatie voorkeuren heeft opgeslagen zal 
hij worden gevraagd een aantal gegevens te registreren. De gemachtigde 
kan deze stap overslaan27. In paragraaf “notificaties“ wordt nader 
beschreven waarvoor notificaties gebruikt worden en waarom.   

7. De gemachtigde kan kiezen uit twee mogelijkheden om de belanghebbende 
aan te wijzen. In de eerste mogelijkheid worden mogelijke bekenden 
getoond of kan de gebruiker het BSN van de belanghebbende28 invoeren. 
De tweede mogelijkheid is dat de personen door wie hij gemachtigd kan 
worden, worden verkregen uit de volgende bronnen.   

a. Van de gemachtigde worden eerstegraads familieleden uit de BRP 
opgehaald29. Op deze wijze kunnen potentiele belanghebbenden 
worden geselecteerd door de gemachtigde zonder dat hij het BSN 
hoeft in te voeren. Deze functionaliteit draagt bij aan de 

                                                
27 Gebruiksonderzoek moet uitwijzen hoeveel druk er wordt uitgeoefend op de gebruiker om toch gegevens achter te 

laten.  
28 Mogelijk wordt tevens om de geboortedatum of ander kenmerk, dat in de BRP worden geverifieerd, van de belanghebbende 

gevraagd.   
29 Uit de BRP kunnen kinderen, ouders en echtgenoten worden verkregen.   
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gebruiksvriendelijkheid. De hulpvraag wordt immers vaak binnen de 
familie opgelost.  

b. De tweede vorm van suggesties voor de belanghebbende komt uit 
de eigen registratie. Personen aan wie reeds hulp wordt gegeven, of 
waarvoor er een machtigingsaanvraag open staat, kunnen 
eenvoudig worden opgezocht in de machtigingsregistratie. Bij het 
tonen van bestaande contacten zal in sommige gevallen een 
preselectie worden gedaan door de machtigingsoplossing. De 
volgende aspecten spelen een rol bij het geven van een suggestie:  

i. Bestaande relaties die recentelijk zijn toegevoegd;   
ii. Bestaande relaties waarvoor reeds een machtiging bestaat 

voor een dienst die onderdeel uitmaakt van de dienstenset 
waarvoor de gemachtigde nu een machtiging wil krijgen;  

iii. Bestaande relaties waarvoor al veel machtigingen zijn;  
iv. Bestaande relaties voor deze dienstenset, die bijna 

verlopen;  
v. Bestaande relaties voor deze dienstenset die nog lang 

geldig is worden niet getoond.   
8. De opgehaalde relaties worden getoond aan de gemachtigde. De 

gemachtigde ziet enkel de naam (voornaam en achternaam) van de relatie. 
Het BSN wordt niet getoond30.   

9. De gemachtigde kiest een bestaande relatie, of hij vult het BSN van de 
belanghebbende in wanneer het om een nieuwe relatie gaat31.   

10. Door de belanghebbende te selecteren en de aanvraag te bevestigen wordt 
deze aanvraag geregistreerd. De aanvraag blijft gedurende een 
vastgestelde periode van 1 maand geldig. Dienstaanbieders kunnen, 
wanneer dit noodzakelijk is voor het proces, deze geldigheidsperiode van de 
aanvraag per dienst wijzigen.   

Het aanvraagproces voor de gemachtigde is nu gereed.   
  

11. Op basis van de notificatievoorkeuren van de belanghebbende zal de 
publieke machtigingsvoorziening de belanghebbende op de hoogte brengen 
van de aanvraag. Daarbij zal de notificatie bij voorkeur via een elektronisch 
kanaal naar de belanghebbende worden verstuurd. De beschikbare kanalen 
worden beschreven in paragraaf Notificatie Communicatie. Wanneer een 
belanghebbende niet binnen enkele dagen (nb. precies aantal dagen zal 
resultaat zijn van gebruiksonderzoek) reageert op een elektronische 
notificatie, of wanneer er geen elektronisch kanaal is geregistreerd zal de 
publieke machtigingsvoorziening een brief sturen naar de belanghebbende. 
De brief bevat maximaal32 4 machtigingscodes. Elke code is gekoppeld aan  
één looptijd. Mogelijke looptijden zijn: 1 dag, 1 maand, 1 jaar, 
wederopzegging.   
De machtiging kan alleen worden geregistreerd op naam van de aanvrager. 
Aanvrager en gemachtigde zijn altijd dezelfde persoon33.   

  
Ad 2. Initiatie door gemachtigde bij digitaal vaardige relatie.   

                                                
30 Nader onderzoek moet uitwijzen of extra kenmerken nodig zijn om relaties uniek te kunnen identificeren, en of het 

mogelijk is dit te doen zodat de privacy van belanghebbenden gewaarborgd blijft.  
31 In de toekomst kan bij organisaties als gemachtigde de mogelijkheid worden geboden om BSN’s of KvK nummers 

in een bestand aan te leveren.    
32 Het aantal machtigingscodes is afhankelijk van de einddatum van de dienst. Wanneer weinig tijd zit tussen    
33 Dit is een afwijking van de werking van DigiD Machtigen, in DigiD Machtigen hoeven aanvrager en gemachtigde niet 

gelijk te zijn.   
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De tweede mogelijkheid die een gemachtigde heeft om de registratie van een 
machtiging voor te bereiden is door middel van een ‘machtigingscode’ die hij zelf 
verstuurt naar de belanghebbende of belanghebbenden. Dit proces kan gebruikt 
worden om in één keer heel veel belanghebbenden te verzoeken de gebruiker te 
machtigen. De inspanning voor de belanghebbende om de machtiging te 
registreren is vervolgens heel laag.   
  
Het proces dat de gemachtigde doorloopt om dit type aanvraag te doen komt 
grotendeels overeen met het proces waarbij de gemachtigde de belanghebbende 
direct aanwijst. Stappen 1 tot en met 6 zijn gelijk aan dit proces. Op dit punt kiest 
de gemachtigde voor ‘stuur per email’34  

12. De gemachtigde kiest ‘stuur per email’, hiermee initieert hij het proces 
waarbij hij zelf de belanghebbende gaat benaderen om een machtiging te 
registreren.  

13. De machtigingsoplossing toont een machtigingscode35 met een tekst die de 
gemachtigde kan kopiëren naar zijn eigen communicatie middel. De 
gemachtigde kan aangeven hoelang deze aanvraag geldig is.  

14. De gemachtigde kan de code naar de belanghebbende of belanghebbenden 
sturen via zijn eigen communicatiemiddel. Dat kan op elke manier, van 
sms, email tot brief, hij zou het zelfs op een poster kunnen drukken.  Vanaf 
dit punt ligt de aanvraag bij de belanghebbende(n). De 
machtigingsoplossing weet niet wie de belanghebbenden zijn, deze 
gegevens worden niet in de machtigingsoplossing opgeslagen.   

  

Registratie door belanghebbende  
Wanneer de belanghebbende zelf de registratie uitvoert zal het altijd gaan om een 
digitaal vaardige belanghebbende. Onder digitaal vaardig wordt hierbij iemand 
verstaan die ten minste over een authenticatie middel beschikt en voldoende in 
staat is handelingen te verrichten op het internet.   
Hij kan dit doen nadat een (beoogd) gemachtigde de machtiging heeft geïnitieerd of 
hij kan het doen uit eigen beweging. In onderstaand schema zijn de verschillende 
routes voor de registratie van de machtiging weergegeven.  

                                                
34 De exacte benaming van deze functie wordt nader onderzocht.   
35 De machtigingscode kan worden opgenomen in een url, hiermee kan de belanghebbende in één keer naar de juiste 

machtiging komen.   
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Registratie door belanghebbende na initiatie door gemachtigde  
  
Wanneer de belanghebbende een machtigingsverzoek krijgt dat het resultaat is van 
een machtigingsverzoek voor een digitaal vaardige (Route 2) dan kan de 
belanghebbende deze machtiging eenvoudig registreren. De belanghebbende heeft 
met de machtigingscode in feite een verwijzing gekregen naar een machtiging 
waarbij de Scope van de machtiging (dienst) en de Gemachtigde reeds zijn 
ingevuld. Hij hoeft deze voor-ingevulde machtiging enkel te accepteren. Hij 
doorloopt daarvoor de volgende stappen:   
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1. Ontvang machtigingsverzoek. De belanghebbende ontvangt van de 
gemachtigde een machtigingscode. De gemachtigde heeft deze code via 
zijn eigen communicatie middel (brief, sms, email) aan de belanghebbende 
overhandigd.   

2. De belanghebbende gaat naar de website van de publieke 
machtigingsvoorziening. Op de eerste pagina staat direct een invulveld voor 
de machtigingscode.  

3. De belanghebbende voert de ontvangen code in op de website.  
4. De belanghebbende ziet de tekst die hoort bij de machtiging en hij ziet wie 

hij gaat machtigen. De naam (en mogelijk woonplaats) van de gemachtigde 
wordt uit de BRP of KvK gehaald en getoond aan de belanghebbende. De 
belanghebbende kan nu de volledige machtiging zien. Om deze stap 
laagdrempelig te houden hoeft de belanghebbende nog niet ingelogd te zijn 
voordat hij de code invoert.  
Wanneer hij ziet dat de machtiging aansluit bij zijn verwachting kan hij 
deze accepteren. Hij moet zich dan authentiseren. Wanneer hij denkt dat 
het een malafide verzoek betreft kan hij daar een melding van doen. De 
beheer organisatie kan dan een onderzoek instellen naar het 
machtigingsverzoek.   

5. De belanghebbende geeft aan wat de einddatum is van de machtiging. Hem 
zal een drietal mogelijke einddatums worden getoond en als vierde 
mogelijkheid kan hij zelf een datum kiezen.   

6. De belanghebbende moet zich authentiseren, wanneer hij dat nog niet heeft 
gedaan. Hij moet dit minimaal doen op het niveau dat geregistreerd staat 
bij de dienst.   

7. Wanneer de belanghebbende nog geen notificatie voorkeuren heeft 
doorgegeven zal hij hierom worden gevraagd.   

8. Vervolgens kan hij de machtiging registreren.   
9. De publieke machtigingsvoorziening zal de gemachtigde notificeren dat de 

machtiging klaar is voor gebruik, via het voorkeurskanaal van de 
gemachtigde.   

In Route 1, waarbij de gemachtigde de belanghebbende in de publieke 
machtigingsvoorziening heeft aangewezen, ontvangt de belanghebbende een 
notificatie. De notificatie wordt verstuurd via het kanaal dat de belanghebbende zelf 
heeft opgegeven. Als de belanghebbende niets heeft opgegeven ontvangt hij een 
brief. Ongeacht welk kanaal is gekozen, kan de belanghebbende via de website de 
machtiging activeren. Hij doorloopt daarvoor de volgende stappen:  

10. Ontvangen notificatie. De notificatie bevat de melding dat iemand 
gemachtigd wil worden. In de notificatie wordt de naam van de 
gemachtigde, zoals deze in de KvK of BRP staat vermeld.   

11. Om de machtiging te registreren moet hij naar de website van machtigen 
gaan.  

12. Hij kiest vervolgens “mijn machtigingen”.   
6. Voordat hij toegang krijgt tot de machtigingsverzoeken dient hij zich eerst 

te authentiseren.   
7. Wanneer de gebruiker nieuw is, zal hij gevraagd worden de mini 

onboarding te doorlopen. In deze mini onboarding zal de belanghebbende 
gevraagd worden een email adres en / of telefoonnummer achter te laten 
waarop hij notificaties kan ontvangen.  

13. Hij ziet zijn persoonlijke machtigingsverzoeken en kiest er één uit.   
14. Vervolgens kan hij de tekst bij het machtigingsverzoek en de naam van de 

gemachtigde zien.   
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5. De belanghebbende geeft aan wat de einddatum is van de machtiging. Hem 
zal een drietal mogelijke einddatums worden getoond en als vierde 
mogelijkheid kan hij zelf een datum kiezen.  8. Vervolgens kan hij de 
machtiging registreren.   
9. De publieke machtigingsvoorziening zal de gemachtigde notificeren dat de 

machtiging klaar is voor gebruik, via het voorkeurskanaal van de 
gemachtigde.   

Initiatie en Registratie door belanghebbende; belanghebbende wijst gemachtigde aan 
(Route 3)  
De belanghebbende kan de registratie ook zonder dat de gemachtigde eerst een 
voorbereiding heeft getroffen een machtiging registreren. Hij kan die machtiging 
ook volledig afmaken zolang de gemachtigde:  

• al eens eerder gemachtigd is door deze belanghebbende; • 
 een eerstegraads familielid is;  

• een organisatie is.  

De belanghebbende doorloopt de volgende stappen:  
15. Hij gaat naar de website van Machtigen  

a. Hij klikt op een link om een machtiging aan te maken op de website 
van de dienstaanbieder.  

16. Hij zoekt de dienst waarvoor hij iemand wil machtigen.  
17. Hij selecteert deze dienst.  
18. Hij kiest “iemand machtigen” en authentiseert zich (6,7)  
19. Hij kiest een bekende relatie.   
20. Hier wordt een lijst getoond van personen die hij direct kan aanwijzen om 

te machtigen. Deze lijst wordt betrokken uit zijn eigen machtigingshistorie 
en uit de BRP. Ook wordt hem de mogelijkheid geboden een organisatie aan 
te wijzen door de naam van deze organisatie in te typen. Door middel van 
een koppeling met de KvK worden de gegevens opgehaald.   

21. Hij selecteert de relatie.  
5. Na het kiezen van de relatie geeft hij de einddatum van de machtiging.  
8. De machtiging wordt geregistreerd.  
9. De gemachtigde wordt genotificeerd.  

Initiatie en Registratie door belanghebbende; belanghebbende genereert machtigingscode 
(Route 4)  
Wanneer het voor de belanghebbende niet mogelijk is om de gemachtigde aan te 
wijzen in de publieke machtigingsvoorziening kan hij deze persoon machtigen door 
hem een unieke code te geven. Het proces start op dezelfde wijze als wanneer hij 
de gemachtigde wel kan aanwijzen, na authenticatie doorloopt hij de volgende 
stappen:  

22. Kies “stuur per email”36.  
5. Na het kiezen van de relatie geeft hij de einddatum van de machtiging.  
23. De machtiging wordt geregistreerd (echter zonder gemachtigde).  
24. Er wordt een machtigingscode getoond aan de belanghebbende.   
25. Hij moet deze code zelf aan de gemachtigde moet geven.   

  
Initiatie door Niet-digitaalvaardige belanghebbende (Route 5)  
De niet- digitaalvaardige belanghebbende kan zelf ook het 
machtigingsregistratieproces initiëren. De belanghebbende kan door het bellen naar 
de helpdesk van de publieke machtigingsvoorziening een registratie code 

                                                
36 Er moet nog gezocht worden naar een betere benaming van deze functionaliteit.   
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aanvragen. Deze code zal naar het woonadres van de belanghebbende, zoals 
geregistreerd in de BRP, worden gestuurd.   
Bij de aanvraag wordt de belanghebbende naar zijn eigen BSN en geboortedatum 
gevraagd. Op basis hiervan wordt er een brief aangemaakt. Ook wordt gevraagd 
wie de gemachtigde gaat worden. Wanneer het een organisatie is, zal om de naam 
van de organisatie worden gevraagd. Wanneer het een natuurlijk persoon betreft 
kan uitsluitend een eerstegraads familielid worden opgegeven. Om de juiste 
persoon aan te wijzen zal de belanghebbende zowel de naam als de geboorte 
datum moeten opgeven.   
Bij de aanvraag geeft de belanghebbende de duur van de machtiging door. Hij kan 
deze zelf bepalen. De maximumwaarde wordt door de dienst bepaald.  Telefonisch 
kan een belanghebbende geen machtiging aanvragen voor een willekeurige 
andere burger. Dit is een afwijking van het huidige telefonische aanvraag proces 
van DigiD Machtigen. In de nieuwe oplossing kan een machtigingscode niet meer 
door een derde worden gebruikt. De ‘oud papier’ machtiging behoort hiermee tot 
het verleden.  
  

Registratie door gemachtigde  
De gemachtigde kan een machtiging registreren wanneer hij beschikt over een 
machtigingscode die hij van de belanghebbende heeft gekregen. De 
belanghebbende kan op 3 manieren een code ontvangen, te weten:  

• Na initiatie door de gemachtigde die een aanvraag heeft gedaan voor de 
belanghebbende;   

• Doordat de belanghebbende een code heeft aangevraagd bij de helpdesk;  
• Doordat de belanghebbende zelf een code heeft aangemaakt op de website 

van machtigen.   

Notificaties t.b.v. gebruiksvriendelijkheid en veiligheid  
In het proces van registreren en gebruiken zijn er meerdere momenten dat de 
publieke machtigingsvoorziening wil communiceren met de gemachtigde of de 
belanghebbende. De communicatie heeft zowel tot doel om de 
gebruiksvriendelijkheid te verhogen, als de veiligheid te verhogen. De 
gebruiksvriendelijkheid wordt bijvoorbeeld verhoogd door een gemachtigde te 
vertellen dat hij een nieuwe machtiging heeft gekregen. Doordat hij deze melding 
heeft gekregen weet hij dat hij direct kan starten met zijn werk.   
  
De veiligheid van een machtigingsoplossing wordt bijvoorbeeld verhoogd doordat 
de belanghebbende een bericht krijgt wanneer hij, na het overhandigen van een 
machtigingscode, kan zien wie de machtiging heeft geactiveerd. Een andere 
toepassing kan liggen in het krijgen van een notificatie wanneer een machtiging na 
lange tijd weer is gebruikt door een gemachtigde.  
  
Ook commerciële dienstverleners zoals Google en Apple maken gebruik van 
notificaties om de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid te vergroten. Deze 
bedrijven versturen bijvoorbeeld notificaties wanneer van af een nieuw apparaat of 
vanaf een vreemde locatie is ingelogd.   
  
Voor notificaties geldt dat niet alle gebruikers dezelfde behoeftes hebben. Een 
‘groot gebruiker’ zal niet op de hoogte gebracht willen worden van alle wijzigingen, 
nieuwe machtigingen etc. terwijl een persoon die slechts enkele mensen helpt dat 
wellicht wel wil. Gebruikers moeten dus de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen 
via welk kanaal, en met welke frequentie zij notificaties willen ontvangen. 
Gebruiksonderzoek moet uitwijzen welke keuzes gebruikers willen maken voor het 
ontvangen van notificaties.   
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Bijlage 2: Samenhang generieke componenten.  
  
  
In deze bijlage wordt het samenspel van generieke componenten in het 
gebruiksproces nader uitgewerkt. De generieke componenten in de hele keten van  
toegangsverlening zijn op te delen in twee groepen, met de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst als brug ertussen.  

- De directe toegangsverlening tot de dienstaanbieder inclusief authentiseren 
en autoriseren met ondersteuning van informatie die de 
bevoegdheidsverklaring levert.  

- Het opstellen van een bevoegdheidsverklaring op basis van verzamelde en 
geselecteerde machtigingen.  

In onderstaand overzicht zijn de componenten meegenomen die in plateau 1 
worden gerealiseerd of ontsloten. Conceptueel gezien kan een sectoraal of privaat 
machtigingsregister op dezelfde manier worden gerepresenteerd als het publiek 
machtigingsregister in onderstaand figuur.   
  
  

 

Figuur 1: Overzicht  

Toelichting: De lichtblauwe ovaal links bevat de stappen in het gebruiksproces bij 
Web toepassingen en de lichtgroene rechthoek rechts in de figuur bevat het zoeken 
en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Uitwerking van de stappen in het gebruiksproces  
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Figuur 2: Stappen in gebruiksproces  
  
Toelichting per stap  
Startsituatie: De gebruiker is gemachtigde, en wil handelen namens een ander. De 
keuze ‘inloggen voor een ander’ wordt in het portaal van de dienstaanbieder, dan 
wel bij de Routeringsvoorziening gemaakt en wordt hier beschouwd als een 
gegeven. Deze keuze vindt plaats ergens voor stap 3. Dit is van belang in verband 
met de werking met door de Authenticatiedienst afgegeven authenticatie 
verklaringen, die geldig zijn voor een bepaald bereik. Dit is vooral van belang bij 
toekomstig gebruik van versleutelde identiteiten.   
  

1. De gemachtigde wil een dienst afnemen in het portaal van een 
dienstaanbieder.   

2. De dienstaanbieder stuurt de gemachtigde door naar de  
Routeringsvoorziening voor authenticatie. De dienstaanbieder stuurt 
informatie mee, waarin staat voor welke dienst(en) geauthentiseerd moet 
worden.   

3. De Routeringsvoorziening stuurt de gemachtigde door naar de juiste 
Authenticatiedienst.  

4. De Authenticatiedienst stuurt de gemachtigde terug naar de  
Routeringsvoorziening. De Authenticatiedienst stuurt een verklaring mee, 
waarin de Authenticatiedienst de identiteit meegeeft (en de mate van 
betrouwbaarheid waarmee dat is vastgesteld).   

5. De Routeringsvoorziening stuurt de gemachtigde door naar de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst. De Routeringsvoorziening stuurt de 
dienstaanbieder ID, de dienst ID/ID’s en de verklaring van de 
Authenticatiedienst mee.  

6. De Bevoegdheidsverklaringsdienst toont de gevonden 
vertegenwoordigingsrelaties aan de gemachtigde (het resultaat van het 
proces dat is beschreven in H 5.2). De gemachtigde kiest er één. De 
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Bevoegdheidsverklaringsdienst stuurt de gemachtigde terug naar de 
Routeringsvoorziening. De  
Bevoegdheids-verklaringsdienst stuurt een bericht naar de  
Routeringsvoorziening, met daarin de machtiging(en) en een samenvatting.  

7. De Routeringsvoorziening stuurt de gemachtigde terug naar de 
dienstaanbieder. De Routeringsvoorziening stuurt de ontvangen informatie 
van Authenticatiedienst en Bevoegdheidsverklaringsdienst onaangepast 
door naar de dienstaanbieder.  

De dienstaanbieder neemt vervolgens een beslissing om de gemachtigde wel of 
geen toegang te geven tot de achterliggende dienst(en).  
  
Bij de procesflow met de Routeringsvoorziening wordt opgemerkt:  

- De Routeringsvoorziening ontzorgt dienstaanbieders bij het online afnemen 
van diensten door gebruikers (en dus niet bij balie- of telefonie- of system 
to system-diensten).   

- Een gemachtigde wordt geauthentiseerd bij de Routeringsvoorziening, voor 
de af te nemen diensten en voor de Bevoegdheidsverklaringsdienst; een 
geldige authenticatie verklaring van de gemachtigde als bewijs van zijn 
online aanwezigheid, is beschikbaar.  

- Een bevoegdheidsverklaring wordt opgevraagd voor het online gebruik, 
ofwel ‘realtime’ op hetzelfde moment van opvragen (dus geen historische 
navraag naar een bestaan van een bevoegdheid in het verleden, geen 
datum/tijd bij een online bevraging).  

Bij de keuze van de gewenste bevoegdheid of machtiging door een Gemachtigde 
gebruiker wordt opgemerkt:  

- De gemachtigde selecteert de belanghebbende voor de dienst waarvoor 
toegang wordt gevraagd en kiest niet voor een specifieke machtiging. 
Mochten er meerdere machtigingen van toepassing zijn, bijvoorbeeld 
doordat er meerdere gemachtigde dienstensets zijn waarin dezelfde dienst 
voorkomt, dan zal de Bevoegdheidsverklaringsdienst alle van toepassing 
zijnde machtigingen aan de dienstaanbieder in het antwoord opnemen 
(mogelijk dat een specifieke rol zoals die van wettelijke vertegenwoordiger 
vooraf is gekozen door de gemachtigde).   

  
  
    
  

Uitwerking van het zoeken en verzamelen van bevoegdheidsverklaringen.  
  
Vanaf de Bevoegdheidsverklaringsdienst verloopt de communicatie tussen partijen 
en componenten op basis van systeem bevragingen.   
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Figuur 3: Zoeken en verzamelen van vertegenwoordigingsrelaties  

  
Startsituatie is dat het eerdere behandelde gebruiksproces is gestart, en dat de 
gebruiker gereed is om aan te wijzen voor wie hij als gemachtigde wil optreden. De 
Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt nu eerst de Machtigingsindex, om 
onnodige bevragingen te beperken. Vervolgens bevraagt de  
Bevoegdheidsverklaringsdienst de verschillende achterliggende registers om een 
lijst met bevoegdheden samen te stellen De bevraging verloopt op verschillende 
manieren, afhankelijk van de inhoud en opzet van het achterliggende register wel 
of niet met als tussenstap de Bron Dienst Vertaling.  
  
Toelichting per stap:  
  
1. De Bevoegdheidsverklaringsdienst vraagt, op basis van dienstaanbieder ID, 

de dienst ID/ID’s en de verklaring van de Authenticatiedienst, of er bekend 
is bij de Machtigingsindex welke achterliggende registers relaties (kunnen) 
bevatten.   

2. De Machtigingsindex geeft terug welke registers mogelijk 
machtigingsrelaties bevatten. Op basis hiervan bevraagt de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst deze registers.   

3. (Optioneel) De Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt het publiek 
machtigingsregister met de gegevens Dienstaanbieder ID, de dienst ID/ID’s 
en de verklaring van de Authenticatiedienst.   

4. Het Publiek machtigingsregister geeft alle machtigingen terug aan de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst die aan de opgegeven criteria voldoen. Deze 
machtigingen zijn elk door het publiek machtigingsregister ondertekend.   
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5. (Optioneel) De Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt een achterliggend 
wettelijk Register (BRP, CCBR) via de Bron Dienst Vertaling.   

6. De Bron Dienst Vertaling bevraagt het wettelijk register (voor BRP 
bevraging in het kader van ouder-kind relatie zijn dit meerdere 
bevragingen).  

7. Het wettelijk register geeft de resultaten terug aan de Bron Dienst 
Vertaling.  

8. De Bron Dienst Vertaling koppelt de antwoorden vanuit het wettelijk 
register aan de relevante diensten uit de Dienstencatalogus, en geeft alle 
vertegenwoordigingsrelaties terug aan de Bevoegdheidsverklaringsdienst 
die aan de opgegeven criteria voldoen. Deze vertegenwoordigingsrelaties 
zijn elk door de Bron Dienst vertaling ondertekend.   

9. De Machtigingsindex wordt indien nodig bijgewerkt.  

  
Het vraag-antwoord mechanisme tussen Bevoegdheidsverklaringsdienst en 
registers is hierboven omwille van leesbaarheid als twee stappen weergegeven (1 
vraag, 1 antwoord). In feite vindt hier een vraag-antwoord spel plaats, met als doel 
alleen de bevoegdheidsverklaringen op te halen uit de verschillende 
machtigingsregisters die daadwerkelijk gebruikt worden. Dat is gewenst vanuit het 
concept dat alleen die informatie wordt opgehaald die relevant is (met als 
achterliggende concepten dataminimalisatie en privacy bescherming). Dit 
onderscheid zorgt er ook voor dat in de verslaglegging van het gebruik onderscheid 
gemaakt kan worden tussen gegevens die zijn opgehaald om te bepalen welke 
bevoegdheden er zijn, en gegevens die zijn opgehaald om daadwerkelijk te 
gebruiken.   
  
Bij de stappen [3, 4] en bij [5, 8] geldt:   
Eerst wordt de lijst opgevraagd met alle belanghebbenden die een machtiging 
hebben verleend voor de gevraagde gemachtigden en diensten. Vervolgens kiest de 
gebruiker welke belanghebbende uit de lijst hij wil vertegenwoordigen. Daarna 
worden de bijbehorende bevoegdheidsverklaringen opgevraagd door de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst (de bewijslast), en geleverd door de achterliggende 
registers.   
  

1. Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt, met de gegevens   
• Gemachtigde (ID + authenticatieverklaring van 

authenticatiedienst)  
• Dienst(en)  

2. Register geeft antwoord, met de gegevens  
 •  ID Belanghebbende(n)  

Nu vindt een gebruikersinteractie plaats op de Bevoegdheidsverklaringsdienst, 
waarbij de gebruiker een keuze maakt uit één van de gevonden belanghebbenden. 
Of, bij afwezigheid van de juiste belanghebbende, de gebruiker een proces kan 
starten om aan te geven dat een verwachte machtigingsrelatie ontbreekt 
(registratieproces Wettelijke Vertegenwoordiging).   
  
  

3.  De Bevoegdheidsverklaringsdienst bevraagt nu opnieuw, met de 
gegevens  
• Gemachtigde (ID + authenticatieverklaring van 

authenticatiedienst)  
• Belanghebbende (ID)  
• Dienst(en)  
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4. Register geeft antwoord, met de gegevens  
 •  Getekende bevoegdheidsverklaring(en)  

a. Gemachtigde (ID)  
b. Belanghebbende (ID)  
c. Dienst  

  

(Polymorf) versleutelde identiteiten  
  
Binnen het eID stelsel met stelseldiensten zoals een authenticatiedienst of een 
machtigingsdienst wordt als privacy maatregel het gebruik van polymorfe 
versleutelde identiteiten en pseudoniemen voorgestaan. Het betreft polymorfe 
versleutelingen waarvan de brongeneratie door het BSN-koppelregister van het eID 
stelsel wordt verzorgd. De (polymorf) versleutelde identiteiten worden zowel bij 
uitwisseling naar dienstaanbieders (VI, VP) gebruikt, als bij registratie in 
stelseldiensten (PI, PP)37. Voor Machtigen is het uitgangspunt gekozen dat deze 
ontwikkelingen op de voet gevolgd worden en dat er wordt voorgesorteerd op 
toekomstig gebruik van de genoemde technieken. Deze technieken worden echter 
in plateau 1 nog niet geïmplementeerd.   
  
Deze PSA geeft een nadere toelichting bij hoe de security & privacy by design-koers 
van het eID stelsel wordt ingevuld bij machtigingen. Voor de toepassing van 
(polymorf) versleutelde identiteiten door en in de machtigingsoplossing moet 
onderscheid gemaakt worden in de twee eID-stelsel rollen die worden ingevuld.  

1. De bevoegdheidsverklaringsdienst en het publiek machtigingsbeheer 
acteren als dienstaanbieder waarop wordt ingelogd.  

2. Het publieke machtigingsregister en bron dienst vertaling (in samenspraak 
met achterliggende wettelijke registers) acteren als registrator en uitgever 
van machtigingen, net zoals een authenticatiedienst dat voor de 
authenticatiemiddelen doet.  

Ad 1. De omzetting van een VI naar een BSN of organisatie-ID of van een VP naar 
een permanent pseudoniem kan in plateau 1 door de 
bevoegdheidsverklaringsdienst worden verzorgd, maar dit is gezien het gekozen 
uitgangspunt (i.c. gebruik van de routeringsvoorziening) niet voor de hand 
liggend38.   
Voor de rol als dienstaanbieder maken de bevoegdheidsverklaringsdienst en het 
publiek machtigingsbeheer gebruik van de routeringsvoorziening opdat alle erkende 
middelen kunnen inloggen. De routeringsvoorziening levert BSN’s en KvK 
nummers, en vertaalt waar nodig.   
  
Ad 2. Voor de rol als registrator zullen het publiek machtigingsregister en de bron 
dienst vertaling voor persoonsidentiteiten in plateau 1 nog werken met (gehashde) 
BSN’s en organisatie ID’s. In de toekomst zullen ze deze identificerende nummers  
moeten (laten, wellicht door BSN-k) omzetten naar een PI, PP om een meer privacy 
veilige registratie te creëren. Met behulp van deze PI’s en PP’s zijn VI’s en VP’s te 

                                                
37 De Polymorfe Identiteit (PI) en Polymorfe Pseudoniem (PP) worden gebruikt voor het privacy veilig opslaan van 

BSN of organisatie-ID en een pseudoniem. Met deze PI en PP worden voor de uitwisseling naar Dienstaanbieders 
omgezet naar Versleutelde Identiteiten, BSN’s (VI) en Versleutelde Pseudoniemen (VP) die Dienstaanbieder 
specifiek zijn versleuteld en zijn te ontsleutelen. Voor meer uitleg over PI, PP, VI en VP zie de PSA eID en de PSA 
van de Routeringsvoorziening.  

38 Indien het noodzakelijk blijkt vanuit implementatiekeuzes bij de Routeringsvoorziening kan de 
Bevoegdheidsverklaringsdienst het omzetten van VI naar BSN of organisatie-ID of VP naar een permanent 
pseudoniem ook op zich nemen.  
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berekenen die door dienstaanbieders zijn te ontsleutelen naar bijvoorbeeld een 
BSN, zonder dat het publiek machtigingsregister nog kennis heeft van het BSN.  
Voor de Bron Dienst Vertaling geldt dat op termijn gewerkt kan worden met VI’s en 
VP’s in de communicatie met achterliggende registers. Dat vereist dat 
achterliggende registers VI/VP zelf kunnen omzetten, een relatief eenvoudige 
technische handeling. Dergelijke aanpassingen aan de opslag van identificerende 
gegevens in achterliggende wettelijke registers zijn nog niet in plateau 1 beoogd. 
Deze oplossingsrichting wordt nader uitgewerkt voor de PSA Machtigen plateau 2. 
De vraag of deze functionaliteit in lateau 2 een plek dient te krijgen zal in de vorm 
van een advies worden voorgelegd.  
Gebruik van polymorfen bij de interne opslag van het publiek machtigingsregister, 
waarvoor zogenaamde Hardware Security Modules (HSM’s) vereist zijn, staat los 
van de eerste rol als Dienstaanbieder, en kan onafhankelijk daarvan worden 
gerealiseerd. Deze polymorfe werking is vooralsnog niet voorzien in plateau 1. De 
machtigingsoplossing zal wel voorbereid moeten worden op dit polymorfe gebruik 
van identiteiten om ingewikkelde migraties in de toekomst te voorkomen.  
  
NB: In het huidige DigiD Machtigen is al gewerkt aan de noodzaak van privacy 
enhancing maatregelen en zijn de DigiD Machtigen-interne betekenisloze 
identiteiten ontkoppeld van betekenisvolle persoonsidentiteiten zoals polymorfe 
identiteiten en pseudoniemen. Dit vormt een goede basis voor de komende 
aanpassingen voor het publiek machtigingsregister.  
  
Eigen machtigingen  
Om aan te tonen dat een gebruiker daadwerkelijk actief is, zullen de componenten 
in de machtigingoplossing uitgaan van een geldige authenticatie verklaring van de 
handelende gebruiker: indien geen geldige verklaring, geen antwoord. Uiteraard 
kan een gebruiker alleen de eigen (verstrekte of verkregen) machtigingen inzien, 
beheren of gebruiken. Uitzondering hiervoor betreft sommige notificatie- en 
comunicatieprocessen, waar de gebruiker niet achter de knoppen zit maar het 
systeem wel een bericht verstuurt. Denk aan een jaarlijks overzicht van actieve 
machtigingen in de berichtenbox van de belanghebbende.   
  
Een dienstaanbieder kan alleen naar machtigingen vragen die voor hem relevant 
zijn: dat zijn alleen machtigingen die voor diensten van deze dienstaanbieder 
gebruikt kunnen worden. Alleen deze machtigingen zullen in de 
bevoegdheidsverklaring voor deze dienstaanbieder worden opgenomen.   
  
Het is voor de dienstaanbieder niet relevant om kennis te hebben van een 
overkoepelende Dienstenset, mits de bevoegdheidsverklaring alle relevante 
diensten voor deze dienstaanbieder bevat binnen de scope van de machtiging. 
Hiermee wordt voorkomen dat ongemerkt en onbedoeld onnodige 
persoonsgegevens (af te leiden uit de naam van de Dienstenset) aan de 
dienstaanbieder worden doorgegeven.  
  
Groeipad  
Zolang achterliggende machtigingsregisters nog niet kunnen omgaan met  
(polymorf) versleutelde identiteiten en authenticatie verklaringen zal de  
Bevoegdheidsverklaringsdienst het eindpunt zijn van het gewenste ‘High Privacy 
model’ voor de machtigingsoplossing. De koppeling met de machtigingsregisters zal 
dan van extra ‘standaard’ security maatregelen worden voorzien en adequaat 
worden gemonitord op ongewenst gebruik.  
Naast het extern gebruik van polymorf versleutelde identiteiten, is ook intern 
gebruik hiervan in de opslag van identiteitsgegevens mogelijk als privacy 
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verhogende maatregel. Daarmee wordt invulling gegeven aan privacy- en 
beveiligingswensen rondom de opslag van persoonsgegevens binnen de publieke 
machtigingsregistratie. Deze maatregel is ook los van de andere ontwikkelingen en 
afhankelijkheden met andere partijen te nemen.   
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Bijlage 3 Begrippenlijst  
Begrippenlijst  
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 
voorgeschreven39 40.  
  
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.  
  
In het geval van wettelijke vertegenwoordiging is (al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk41) 
sprake van wettelijke of bij gerechtelijke uitspraak geregelde overdracht van rechten en 

                                                
39 Bron: Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn: https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-2/2-1-algemenebepalingen/artikel-21/  
40 Bron: Goedvertegenwoordigd.nl: https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-

enlevenstestament/toelichting-volmachten/  
41 In het geval van mentorschap zijn niet (alle) rechten en/of plichten overgedragen en dientengevolge weggenomen 

bij de belanghebbende.  
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plichten als gevolg van handelingsonbekwaamheid of handelingsonbevoegdheid, en worden 
zowel de bevoegdheden als de verantwoordelijkheden van een belanghebbende 
overgedragen naar de vertegenwoordiger42. Omdat bij wettelijke vertegenwoordiging geen 
sprake is van een vrijwillig en door de belanghebbende 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 wilsbekwaamheid43 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 Machtigen44 en de 
GMO49 (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 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 

                                                
42 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.  

43 https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/   
44 https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digid-machtigen/glossary/DDM_Glossary_v1.1.pdf  49 
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/11/factsheet-gmo.pdf   
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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 transactie45.  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 versus 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.   
  

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 na het authenticatieproces om vast te stellen of de 
ingelogde gebruiker als gemachtigde mag handelen namens iemand anders voor de 
gevraagde dienst. 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.  
    
  

                                                
45 https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Ketenmachtiging  
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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.  
  
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 
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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 Standaardisatie46 
(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 Waterwoordenboek47: 
www.aquolex.nl). De entiteit kan in geval van een machtigingsrelatie, deze 
machtigingsrelatie zelf zijn, of één van de samenstellende onderdelen van het triplet: de 
gemachtigde, de belanghebbende of de dienst.  
  
Attributenregister: een voortdurend bijgehouden bestand waarin (al dan niet 
samenhangende) kenmerken van een entiteit zijn opgeslagen. (bron: programma 
Machtigen)   
  
Autorisatie: Het verlenen van toestemming (een bevoegdheid) aan een geauthentiseerde 
partij om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst of toestemming om een bepaalde actie 
uit te voeren. (Bron: afsprakenstelsel 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 burger of organisatie 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 )  
  
  
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 namens de belanghebbende bij een overheidsdienst, op basis van een 
machtiging, een wettelijke vertegenwoordigingssituatie of in een overlijdenssituatie; 

                                                
46 https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/atoms/files/Betrouwbaarheidsniveaus_voor_digitale_dienstve 

rlening_v4.PDF  

47 Het Aquolex Waterwoordenboek is de begrippen- en definitielijst van de Aequo-standaard in waterbeheer, zoals opgenomen 
in de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.   
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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 zaak. 
(bron: Van Dale)   
  
Gemachtigde: De natuurlijk persoon of de organisatie die ter behartiging van de belangen 
van belanghebbende door die belanghebbende is aangewezen als vertegenwoordiger. (bron:  
programma Machtigen)  
  
(Handelings)bevoegdheid: de wettelijk erkende kwalificatie om handelingen met 
rechtsgevolgen te mogen verrichten. (bron: Burgerlijk Wetboek BW 3:32)  
  
Handelingsbekwaamheid: De mentale en fysieke geschiktheid om zelfstandig handelingen 
met rechtsgevolgen te mogen verrichten, waarbij de handelende persoon de gevolgen van 
het eigen handelen goed kan inschatten. (bron: Burgerlijk Wetboek BW 3:32)  
  
Horizontale machtiging: Een machtiging tussen twee entiteiten zonder hiërarchische 
verhouding. (bron: programma Machtigen)  
  
Ketenmachtiging: Machtigingssituatie waarin de (handelings)bevoegdheid doorgegeven 
wordt, doordat twee of meer afzonderlijke machtigingen aanéén geketend worden, waarbij 
binnen de twee geketende machtigingen één 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 (herroepbare) bevoegdheid door een 
belanghebbende aan een vertegenwoordiger (de gemachtigde) ten aanzien van de 
verrichting van rechtshandelingen (bron: programma Machtigen). In het praktisch gebruik is 
een elektronische machtiging altijd verbijzonderd tot een (set van) dienst(en).  
  
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)  
  
Machtigingsrelatie: De vastgelegde registratie in een machtigingenregister van de 
machtiging in de vorm van een triplet, op basis waarvan bevoegdheid kan worden afgeleid. 
(bron: programma Machtigen)  
  
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 (naar: Burgerlijk Wetboek 1:88 BW).  
  
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  

(bron: programma Machtigen)  
  
Vertegenwoordiger de persoon die ter behartiging van de belangen van belanghebbende 
door de belanghebbende, de wet of een gerechtelijke uitspraak is aangewezen als 
vertegenwoordiger. (bron: programma Machtigen)  
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Vertegenwoordigingsrelatie: Zie machtigingsrelatie.  
  
Verticale machtiging: Een machtiging met hiërarchische verhouding binnen een entiteit; 
werkgever – werknemer. (bron: programma Machtigen)  
  
Wilsbekwaamheid: het vermogen van een persoon om een beslissing verantwoord en bewust 
te nemen (naar: Informatie Rijksoverheid - 
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/patientenrecht/wilsonbekwaamheid).  
  
Zaak: Een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een 
gedefinieerd resultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (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. (bron: programma Machtigen)  
  
Zaakmachtiging: Een machtiging voor één zaak van een Belanghebbende, die bij één of 
meer dienstverleners in behandeling is. (bron: programma Machtigen)  
  
Zaaknummer: Een identificatienummer voor de zaak. (bron: programma 
Machtigen)  
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Bijlage 4: Dienstencatalogus  
Inleiding  
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.  
   

Relatie Dienstensets en Diensten  
Er is gekozen voor een indeling van zowel Dienstensets als Diensten. Daarbij 
worden Diensten gebruikt in de communicatie tussen de machtigingsoplossing en 
de dienstaanbieder. De Dienstenset wordt gebruikt om een machtiging tussen 
belanghebbende en gemachtigde op te registreren. De Dienstenset bevat 1 of meer 
diensten. Er wordt dus nooit (in technische zin) een machtiging aangegaan op een 
dienst, maar altijd op een dienstenset.   
  
De Dienst relateert direct naar de dienst (bijvoorbeeld parkeervergunning) die 
wordt aangeboden door een dienstaanbieder. De diensteigenaar48 moet voor deze 
dienst registreren wat deze dienst inhoudt en welke voorwaarden er aan gesteld 
worden.  

• omschrijving van de dienst;  
• periode waarop de dienst actief is;  
• maximale duur van een machtiging;  
• wie als gemachtigde en belanghebbende mag optreden.  

In de paragraaf “Diensten” is een uitwerking gemaakt van de onderdelen van een 
Dienst.   
  
De Dienstenset bevat de informatie die relevant is voor de gebruiker (gemachtigde 
en belanghebbende). De Dienstenset bevat dus een omschrijving, toelichting, 
maximale looptijd etc. Wanneer de Dienstenset uit slechts 1 dienst bestaat zullen 
teksten en overige aspecten worden overgenomen uit deze dienst. Wanneer de 
dienstenset uit meerdere diensten bestaat zal er voor de dienstenset een nieuwe 
omschrijving gemaakt moeten worden die de lading van de onderliggende diensten 
dekt.   
Wanneer er voor diensten beperkingen zijn opgenomen op het gebied van leeftijd 
van de belanghebbende of de gemachtigde, dan zullen deze van toepassing zijn op 
de gehele Dienstenset. Wanneer er verschillen zijn op het type gemachtigde of 
belanghebbende, of op de mogelijke identificerende gegevens die geaccepteerd 

                                                
48 De diensteigenaar zal vaak dezelfde zijn als de dientaanbieder. Het kan echter zo zijn dat een andere partij de dienst 

in de dienstencatalogus beheert dan de dienst levert. In de gemeentelijke wereld zou bijvoorbeeld de VNG 
diensteigenaar kunnen zijn, en een individuele gemeente is dienstaanbieder.   
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worden (zie beschrijving elementen diensten en dienstensets), of op het vereiste 
betrouwbaarheidsniveau, dan zal gelden dat de meest brede variant wordt 
overgenomen. Als voorbeeld: in Dienst 1 mag de gemachtigde alleen een burger 
zijn, in Dienst 2 mag de gemachtigde zowel een burger als een organisatie zijn. De 
Dienstenset die zowel Dienst 1 als 2 bevat mag dan zowel aangegaan worden door 
een burger als een organisatie. Echter in de werking zal een organisatie alleen 
Dienst 2 kunnen afnemen bij de dienstaanbieder.   
  
  
In onderstaand diagram is de relatie tussen machtiging, dienstenset en dienst 
weergegeven.   
  
  
  
  

 
In onderstaande paragrafen worden de onderdelen verder uitgewerkt. Bij elk 
onderdeel wordt de kardinaliteit weergegeven tussen vierkante haken ([]), het 
eerste getal geeft hier aan hoe vaak een item minimaal moet voorkomen, het 
tweede getal geeft het maximum aan.   

Diensten  
De beschrijving van een dienst in de Dienstencatalogus is onderverdeeld in de 
volgende categorieën:  

1. Generiek (Naam, eigenaar en omschrijving)  
2. Geldigheid Dienst (Hoelang kan een dienst gebruikt worden)  
3. Geldigheid Aanvraag (Hoelang blijft een aanvraag geldig)  
4. Belanghebbende (Wie kan belanghebbende zijn)  
5. Gemachtigde (Wie kan gemachtigde zijn)  



 

Definitief | PSA Machtigen – plateau 1 | 10 juli 2018   

 

6. Gebruik Wettelijkvertegenwoordiging  
7. Notificaties  

  
1.  Generiek [1-1]  

Onder de categorie Generiek vallen de volgende onderdelen die geregistreerd 
worden in de Dienstencatalogus.  

1. DienstID [1-1]  
2. Versie [1-1]  
3. Naam [1-1]  
4. Omschrijving [1-1]  
5. Toelichting [1-1]  
6. Eigenaar dienst [1-1]  
7. Dienstaanbieders [0-N]  
8. Zichtbaarheid [1-1]  
9. Min. Betrouwbaarheidsniveau [0-1]  
10. Trefwoorden [0-N]  

1.1.1.  DienstID [1-1]  
Uniek kenmerk van de dienst. Het kenmerk wordt onder andere gebruikt in de 
communicatie tussen machtigingsdienst en Dienstaanbieder. Ook fungeert de 
DienstID als koppeling tussen diensten en dienstensets. De DienstID is niet 
zichtbaar voor de gebruiker.   

1.1.2.  Versie [1-1]  

Nummer [1-1]  
Voor elke keer dat een nieuwe versie wordt gepubliceerd zal het versienummer 
worden opgehoogd. Per gepubliceerde versie wordt bepaald wat de impact is op 
bestaande machtigingen die afgegeven zijn op deze dienst.   

Ingangsdatum [1-1]  
De datum waarop deze versie ingaat.   

TypeVersieWijzing [1-1]  
Wat is de impact van de wijziging op de machtiging. Sommige wijzigingen kunnen 
zonder dat er een impact is op de gebruiker worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld 
wanneer er tekstuele wijzigingen worden gedaan, of wanneer er een dienst wordt 
toegevoegd binnen de grenzen van de omschrijving. De volgende types worden 
onderkend:  

• Nieuw; eerste release  
• Tekstuele wijziging; geen noodzaak tot informeren gebruikers machtiging  
• Kleine inhoudelijke wijziging; notificatie van gebruikers gewenst  
• Wijziging in minimale betrouwbaarheidsniveau (een van de) diensten in 

dienstenset; machtigingen die op een te laag niveau zijn geregistreerd 
moeten opnieuw worden geregistreerd (om te kunnen werken).  

• Grotere inhoudelijke wijziging; bestaande machtigingen moeten opnieuw 
worden bevestigd.   

1.1.3.  Naam [1-1]  
Naam van de dienst zoals deze wordt getoond aan de gebruiker. De naam geeft de 
gebruiker direct inzicht in de globale inzet van dienst. De naam heeft een beperkte 
lengte. Het wordt gebruikt in alle communicatie als primaire, zichtbare referentie 
naar de dienst.   
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De Naam van de dienst is uniek over alle actieve (en diensten die nog actief zullen 
worden) diensten heen. Er kan dus niet eenzelfde dienst bij een gemeente en een 
rijksdienst zijn.   

1.1.4.  Omschrijving [1-1]  
De omschrijving van de dienst geeft de gebruiker globaal inzicht in de aard en 
omvang van de dienst waar hij een machtiging over aangaat. De gebruiker heeft na 
lezen van de omschrijving voldoende inzicht in de dienst dat hij een gedegen 
inschatting kan maken over wat hij uit handen geeft / aan rechten krijgt.  
De omschrijving is in eenvoudige taal geschreven. De lezer hoeft geen jurist te zijn 
om de tekst te kunnen begrijpen.  

1.1.5.  Toelichting [1-1]  
De toelichting is de uitgebreide vorm van de omschrijving. In de toelichting staat 
verder uitgelegd waar de dienst over gaat. De toelichting geeft een volledige 
omschrijving van de dienst. Hij mag, voor zover nodig, iets complexere tekst 
bevatten.  

1.1.6.  Eigenaar dienst [1-1]  
Verwijzing naar de eigenaar van de dienst. Dit kan zowel de dienstaanbieder zijn 
die de dienst levert als een ander instantie die optreedt als eigenaar namens een 
aantal andere dienstaanbieders.  

OrganisatieID[1-1]  
Verwijzing naar de organisatie die eigenaar is van de dienst.  

URL DienstInformatie [0-1]  
Adres waar de gebruiker meer informatie over de dienst kan vinden. De url verwijst 
naar een pagina op de website van de diensteigenaar.  

1.1.7.  Dienstaanbieder [0-N]  
Verwijzing naar de dienstaanbieders die diensten leveren op basis van deze dienst.   

OrganisatieID[1-1]  
Verwijzing naar de organisatie die eigenaar is van de dienst.  

URL DienstInformatie [0-1]  
Adres waar de gebruiker meer informatie over de dienst kan vinden. De url verwijst 
naar een pagina op de website van de dienstaanbieder.  

1.1.8.  Datum Zichtbaarheid Dienst [1-1]  
Datum waarop de dienst als machtigbare dienst wordt getoond aan de gebruikers. 
Ook kan hier worden opgeslagen wanneer de dienst niet meer zichtbaar mag zijn 
als machtigbare dienst. Deze datums kunnen afwijken van de datums waarom de 
machtiging kan worden gebruikt.   

1.1.9.  Minimaal Betrouwbaarheidsniveau Dienst [1-1]  
Het minimale betrouwbaarheidsniveau waarop de dienst moet worden afgenomen 
bij de dienstaanbieder en geregistreerd bij het machtigingsregister.   

1.1.10.  Trefwoorden [0-N]  
Trefwoorden waar gebruikers op kunnen zoeken die horen bij de dienst. De 
eigenaar van de dienst kan ervoor kiezen om additionele trefwoorden toe te voegen 
die niet in omschrijving of toelichting staan, maar waarvan bekend is dat 
gebruikers erop zoeken. Bij trefwoorden kunnen bijvoorbeeld ook oude namen van 
de dienst worden opgenomen.  
    
   



 

Definitief | PSA Machtigen – plateau 1 | 10 juli 2018   

 

2. Geldigheid [1-1]  
Een machtiging op een dienst kan worden beperkt in de periode waarop gebruik 
gemaakt kan worden van de machtiging. Per dienst kan worden aangegeven of er 
beperkingen aan de looptijd zijn.  
Wanneer geen beperkingen op de dienst en op de looptijd worden ingevuld dan 
zullen de machtigingen die worden geregistreerd op deze dienst geldig kunnen 
zijn tot wederopzegging. De geldigheid bestaat uit:  

1. Startdatum [1-1]  
2. Einddatum [0-1]  
3. Maximale looptijd [0-1]  
4. Advies looptijd [0-1]  
5. Eenmalig gebruik [0-1]  

2.1.1. Startdatum [1-1]  
De datum waarop een machtiging op een dienst gebruikt kan worden. In sommige 
gevallen kan er al een machtiging worden aangegaan op een dienst terwijl deze 
nog niet gebruikt kan worden.   

2.1.2. Einddatum [0-1]  
Sommige diensten kennen een harde einddatum. Na deze datum kan de dienst niet 
meer worden afgenomen. De eigenaar moet bij het invullen van de einddatum 
rekening houden met het feit dat, hoewel een dienst niet meer afgenomen kan 
worden, er nog wel de behoefte kan zijn om de resultaten van of correspondentie 
over de dienst terug te kunnen zien door de gemachtigde.   

2.1.3. Maximale looptijd [0-1]  
Een eigenaar van een dienst kan afdwingen dat een machtiging voor slechts een 
beperkte periode kan worden aangegaan. De maximale looptijd kan worden 
ingesteld wanneer het te verwachten is dat de gemachtigde deze rol slechts voor 
een beperkte tijd zal uitvoeren omdat de belanghebbende daarna geen behoefte 
meer heeft aan deze dienst. Het betreft een periode na aanvragen of activering 
ofwel relatieve looptijd.  

2.1.4. Advies looptijd [0-1]  
Een eigenaar van de dienst kan een looptijd van de machtiging opgeven die korter 
is dan de maximale looptijd. Deze looptijd zal dan in interfaces als de standaard 
ingestelde looptijd fungeren. Het doel is sturen van de looptijd zodat deze niet te 
lang is. Echter er wordt geen hard maximum afgedwongen (of hij is lager dan de 
maximale looptijd) zoals bij de maximale looptijd.   

2.1.5. Eenmalig gebruik [0-1]  
[Er bestaat een wens om een machtiging te kunnen afgeven voor éénmalig gebruik, 
echter het is nog niet duidelijk hoe éénmalig gedefinieerd moet worden. Simpel 
gezegd kan éénmalig worden vertaald naar geldig voor één dag. Anders zou ook 
gezegd kunnen worden dat een dienstaanbieder terug meldt aan het 
machtigingsregister dat de dienst is afgenomen (formulier ingestuurd, dienst 
geleverd)]  

3. Max Geldigheidsduur Aanvraag [1-1]  
Om ervoor te zorgen dat aanvragen, waarbij een risico geldt dat de machtiging 
door een verkeerde gemachtigde wordt geregistreerd, niet onnodig lang 
beschikbaar blijven kan een maximale geldigheidsduur van de aanvraag worden 
ingesteld. Wanneer deze wordt leeggelaten geldt een standaardlooptijd.   
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4. Belanghebbende [1-1]  
Bij de belanghebbende wordt beschreven welk type de belanghebbende kan zijn en 
welke gegevens er van hem opgeslagen kunnen of moeten worden.   

4.1.1. Burger [0-1]  
Hier wordt aangegeven of een burger als belanghebbende kan optreden.   

Identificatie [1-N]  
Welk nummer of welke nummers worden geaccepteerd. Moet dat altijd een BSN 
zijn of mogen het ook andere sectorale nummers zijn, en zo ja welke.   

Min Leeftijd [0-1]  
De minimale leeftijd van de belanghebbende voordat een machtiging geregistreerd 
kan worden.   

4.1.2. Organisatie [0-1]   
Hier wordt aangegeven of een organisatie kan optreden als belanghebbende.  
  

Identificatie [0-N]  
Welk van de identificerende nummers worden geaccepteerd? Alleen NL nummers of 
ook internationale nummers. Per nummer kan de eigenaar van de dienst aangeven 
of een nummer is toegestaan of verplicht is.   
  
• NL nummer:  

o RSIN  o 
 KvK-
nummer  

o OIN   
• Internationaal nummer  o (nader te bepalen lijst van internationale types)  
• Afdeling/vestiging   
  

5. Gemachtigde [1-1]  

5.1.1.  Burger [0-1]  
Kan een burger optreden als gemachtigde  

Identificatie [1-N]  
Op welke wijze wordt deze geïdentificeerd.  
• Alternatief nummer [0-N]  
• BSN [0-1]  

Min Leeftijd [0-1]  
Moet de gemachtigde een minimale leeftijd hebben om als gemachtigde op te 
kunnen treden?  

5.1.2.  Organisatie [0-1]  
Kan een organisatie optreden als gemachtigde?  

Identificatie [1-N]  
Welk van de identificerende nummers worden geaccepteerd? Alleen NL nummers of 
ook internationale nummers. Per nummer kan de eigenaar van de dienst aangeven 
of een nummer is toegestaan of verplicht is.  
   
• NL nummer:  
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o RSIN  o 
 KvK-
nummer  

o OIN   
• Internationaal nummer  o (nader te bepalen lijst van internationale types)  
• Afdeling/vestiging   

Medewerker[0-1]  
Moet een machtiging worden geregistreerd op de organisatie als geheel (0), of aan 
één of meer specifieke medewerkers van de organisatie.  
  

6. Gebruik Wettelijkevertegenwoordiging [0-N]  
Voor welke vorm van wettelijke vertegenwoordiging wordt deze dienst 
opengesteld? Bij de dienst wordt aangegeven welke business rule voor wettelijke 
vertegenwoordiging van toepassing is.   

7. Notificatie Trigger [0-N]  
Zijn er voor deze dienst speciale momenten waarop de belanghebbende 
genotificeerd49 moet worden? Dit onderwerp kan nog worden uitgebreid met de 
wijze, of het niveau van notificeren van de gebruiker.   

7.1.1. Gebruik  
Is een verandering van het gebruikspatroon reden tot notificatie van de 

belanghebbende? Denk aan:   
lange tijd geen gebruik  
gebruik na een lange tijd van geen gebruik;  

7.1.2. Einde looptijd  
Moet de gemachtigde genotificeerd worden wanneer de machtiging dreigt af te 
lopen (bijvoorbeeld 1 maand voor verlopen machtiging)?  

  
Dienstenset  
De beschrijving van een dienstenset is onderverdeeld in de volgende categorieën:  
1. Generiek (Naam, eigenaar en omschrijving)  
2. Geldigheid Dienstset (Hoelang kan een dienst gebruikt worden)  
3. Geldigheid Aanvraag (Hoelang blijft een aanvraag geldig)  
4. Belanghebbende (Wie kan belanghebbende zijn)  
5. Gemachtigde (Wie kan gemachtigde zijn)  
6. Notificaties  
  

1.  Generiek [1-1]  
Onder de categorie Generiek vallen de volgende onderdelen die geregistreerd 
worden in de Dienstencatalogus.  

1. DienstenSetID [1-1]  
2. Versie [1-1]  
3. Naam [1-1]  
4. Omschrijving [1-1]  

                                                
49 Notificaties worden ingezet om de betrouwbaarheid te vergroten. Bepaalde activiteiten met de machtiging of de 

omgeving van de belanghebbende of gemachtigde kunnen reden zijn om een machtiging te beëindigen.   
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5. Toelichting [1-1]  
6. Eigenaar dienstenset [1-1]  
7. Zichtbaarheid [1-1]  
8. Min. Betrouwbaarheidsniveau [0-1]  
9. Zoekondersteuning  

• Trefwoorden [0-N]  
• Relaties met Dienstensets [0-N]  

10. Afbeeldingen  

1.1.1.  DienstenSetID [1-1]  
Uniek kenmerk van de dienstenset. Het kenmerk wordt onder andere gebruikt als 
referentie om de machtiging te registreren. De DienstSetID wordt niet actief 
gebruikt in de communicatie met de gebruiker.   

1.1.2.  Versie [1-1]  

Nummer [1-1]  
Voor elke keer dat een nieuwe versie wordt gepubliceerd zal het versienummer 
worden opgehoogd. Per gepubliceerde versie wordt bepaald wat de impact is op 
bestaande machtigingen die afgegeven zijn op deze dienstenset.   

Ingangsdatum [1-1]  
De datum waarop deze versie ingaat.   

TypeVersieWijzing [1-1]  
Wat is de impact van de wijziging op de machtiging. Sommige wijzigingen kunnen 
zonder dat er een impact is op de gebruiker worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld 
wanneer er tekstuele wijzigingen worden gedaan, of wanneer er een dienst wordt 
toegevoegd binnen de grenzen van de omschrijving. De volgende types worden 
onderkend:  

• Nieuw; eerste release  
• Tekstuele wijziging; geen noodzaak tot informeren gebruikers machtiging  
• Kleine inhoudelijke wijziging; notificatie van gebruikers gewenst  
• Wijziging in minimale betrouwbaarheidsniveau (een van de) diensten in 

dienstenset; machtigingen die op een te laag niveau zijn geregistreerd 
moeten opnieuw worden geregistreerd (om te kunnen werken).  

• Grotere inhoudelijke wijziging; bestaande machtigingen moeten opnieuw 
worden bevestigd.   

1.1.3.  Naam [1-1]  
Naam van de dienst zoals deze wordt getoond aan de gebruiker. De naam geeft de 
gebruiker direct inzicht in de globale inzet van dienst. De naam heeft een beperkte 
lengte. Het wordt gebruikt in alle communicatie als primaire, zichtbare referentie 
naar de dienst.   
De Naam van de dienst is uniek over alle actieve (en diensten die nog actief zullen 
worden) diensten heen. Er kan dus niet eenzelfde dienst bij een gemeente en een 
rijksdienst zijn.   

1.1.4.  Omschrijving [1-1]  
De omschrijving van de dienstenset geeft de gebruiker globaal inzicht in de aard en 
omvang van de dienstenset waar hij een machtiging over aangaat. De gebruiker 
heeft na lezen van de omschrijving voldoende inzicht in de dienstenset dat hij een 
gedegen inschatting kan maken over wat hij uit handen geeft/ aan rechten krijgt.  
De omschrijving omvat de scope van alle onderliggende diensten.   
De omschrijving is in eenvoudige taal geschreven. De lezer hoeft geen jurist te zijn 
om de tekst te kunnen begrijpen.  
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1.1.5.  Toelichting [1-1]  
De toelichting is de uitgebreide vorm van de omschrijving. In de toelichting staat 
verder uitgelegd waar de dienst over gaat. De toelichting geeft een volledige 
omschrijving van de dienstenset. Hij mag, voor zover nodig, iets complexere tekst 
bevatten.  

1.1.6.  Eigenaar dienstenset [1-1]  
Verwijzing naar de eigenaar van de dienst. Dit kan zowel de dienstaanbieder zijn 
die de dienst levert als een andere instantie die optreedt als eigenaar namens een 
aantal andere dienstaanbieders.  

OrganisatieID[1-1]  
Verwijzing naar de organisatie die eigenaar is van de dienst.  

URL DienstInformatie [0-1]  
Adres waar de gebruiker meer informatie over de dienst kan vinden. De url verwijst 
naar een pagina op de website van de diensteigenaar.  

1.1.7.  Datum Zichtbaarheid Dienstenset [1-1]  
Datum waarop de dienst als machtigbare dienst wordt getoond aan de gebruikers. 
Ook kan hier worden opgeslagen wanneer de dienst niet meer zichtbaar mag zijn 
als machtigbare dienst. Deze datums kunnen afwijken van de datums waarop de 
machtiging kan worden gebruikt. De zichtbaarheid van een dienstenset kan ook 
volledig worden uitgezet wanneer het niet de bedoeling is om hier een machtiging 
op aan te gaan.   

1.1.8.  Minimaal Betrouwbaarheidsniveau Dienstenset [1-1]  
Het minimale betrouwbaarheidsniveau waarop de machtiging moet worden 
geregistreerd bij het machtigingsregister. Het minimaal betrouwbaarheidsniveau 
van de dienstenset correspondeert in principe met het laagste minimale 
betrouwbaarheidsniveau van alle diensten die onderdeel uitmaken van de 
dienstenset. De diensteigenaar kan er voor kiezen een hoger niveau in te stellen 
voor de dienstenset. De diensteigenaar kan het minimale betrouwbaarheidsniveau 
zelfs hoger instellen dan het hoogste minimale betrouwbaarheidsniveau van elk van 
de individuele diensten, om het geven van de brede machtigingen te ontmoedigen.  
Wanneer een machtiging op een lager niveau wordt geregistreerd dan het hoogste 
minimale betrouwbaarheidsniveau, kunnen alleen die diensten afgenomen worden 
waarbij de registratie van de machtiging voldoet aan de eisen van de individuele 
diensten.   

1.1.9.  ZoekOndersteuning [0-1]  

Trefwoorden [0-N]  
Trefwoorden waar gebruikers op kunnen zoeken die horen bij de dienstenset. Alle 
trefwoorden die horen bij de onderliggende diensten worden ook opgenomen bij de 
dienstenset. De eigenaar van de dienstenset kan ervoor kiezen om additionele 
trefwoorden toe te voegen die niet in omschrijving of toelichting staan, maar 
waarvan bekend is dat gebruikers erop zoeken. Bij trefwoorden kunnen 
bijvoorbeeld ook oude namen van de dienst worden opgenomen.   

RelatiesDienstensets [0-10]  
Om het vinden van de juiste dienstenset te vereenvoudigen kunnen andere 
dienstenset opgenomen worden die een relatie hebben met deze dienstenset. Het 
kan dienstensets bevatten die iets ruimer zijn of die iets smaller zijn dan deze 
dienstenset. Ook kunnen hier dienstensets genoemd worden die vaker in het 
verlengde van deze dienstenset gebruikt worden.   
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Een machtigingsregister kan deze informatie gebruiken om de gebruiker een betere 
gebruikservaring te geven.   

1.1.10.  Afbeeldingen [1-N50]  
Om dienstensets duidelijker van elkaar te onderscheiden wordt voor elke 
dienstenset een afbeelding toegevoegd. De omvang en het type van de afbeelding 
is onderwerp van nader onderzoek.   

2. Geldigheid[1-1]  
Een machtiging op een dienstenset kan worden beperkt in de periode waarop 
gebruik gemaakt kan worden van de machtiging. Per dienst kan worden 
aangegeven of er beperkingen aan de looptijd zijn.  
Wanneer er geen beperkingen op de dienst en op de looptijd worden ingevuld dan 
zullen de machtigingen die worden geregistreerd op deze dienst geldig kunnen 
zijn tot wederopzegging. De geldigheid bestaat uit:  

1. Startdatum [1-1]  
2. Einddatum [0-1]  
3. Maximale looptijd [0-1]  
4. Advies looptijd [0-1]  
5. Eenmalig gebruik [0-1]  

2.1.1. Startdatum [1-1]  
De datum waarop een machtiging op een dienst gebruikt kan worden. In sommige 
gevallen kan er al een machtiging worden aangegaan op een dienst terwijl deze 
nog niet gebruikt kan worden.   

2.1.2. Einddatum [0-1]  
Sommige diensten kennen een harde einddatum. Na deze datum kan de dienst niet 
meer worden afgenomen. De eigenaar moet bij het invullen van de einddatum 
rekening houden met het feit dat hoewel een dienst niet meer afgenomen kan 
worden er nog wel de behoefte kan zijn om de resultaten van of correspondentie 
over de dienst terug te kunnen zien door de gemachtigde.   
Na de einddatum kunnen geen nieuwe machtigingen meer worden geregistreerd.  

2.1.3. Maximale looptijd [0-1]  
Een eigenaar van een dienstenset kan afdwingen dat een machtiging voor slechts 
een beperkte periode kan worden aangegaan. De maximale looptijd kan worden 
ingesteld wanneer het te verwachten is dat de gemachtigde deze rol slechts voor 
een beperkte tijd zal uitvoeren omdat de belanghebbende daarna geen behoefte 
meer heeft aan deze dienst. Het betreft een periode na aanvragen of activering 
ofwel relatieve looptijd.  
De maximale looptijd van een dienstenset is kleiner of gelijk aan de kortste 
maximale looptijd van alle diensten die onderdeel uitmaken van een dienstenset.   

2.1.4. Advies looptijd [0-1]  
Een eigenaar van een dienstenset kan een looptijd van de machtiging opgeven die 
korter is dan de maximale looptijd. Deze looptijd zal dan in interfaces als de 
standaard ingestelde looptijd fungeren. Het doel is sturen van de looptijd zodat 
deze niet te lang is. Echter er wordt geen hard maximum afgedwongen (of hij is 
lager dan de maximale looptijd) zoals bij de maximale looptijd.   

2.1.5. Eenmalig gebruik [0-1]  

                                                
50 Wellicht moet deze worden beperkt tot een vast aantal met   
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[Er bestaat een wens om een machtiging te kunnen afgeven voor éénmalig gebruik, 
echter het is nog niet duidelijk hoe éénmalig gedefinieerd moet worden. Simpel 
gezegd kan éénmalig worden vertaald naar geldig voor één dag. Anders zou ook 
gezegd kunnen worden dat een dienstaanbieder terug meldt aan het 
machtigingsregister dat de dienst is afgenomen (formulier ingestuurd, dienst 
geleverd)]  

3. Max Geldigheidsduur Aanvraag [1-1]  
Om ervoor te zorgen dat aanvragen, waarbij een risico geldt dat de machtiging 
door een verkeerde gemachtigde wordt geregistreerd, niet onnodig lang 
beschikbaar blijven kan een maximale geldigheidsduur van de aanvraag worden 
ingesteld. Wanneer deze wordt leeggelaten geldt een standaardlooptijd. De 
maximale geldigheidsduur van de aanvraag is niet afhankelijk van de onderliggende 
diensten. Een nadere uitwerking moet uitwijzen op welke wijze deze variabele moet 
worden toegepast binnen de verschillende registratie routes.   

4. Belanghebbende [0-1]  
Bij de belanghebbende wordt beschreven welk type de belanghebbende kan zijn en 
welke gegevens er van hem opgeslagen kunnen of moeten worden. Voor de 
dienstenset geldt in principe dat de breedste variant van de onderliggende diensten 
leidend is voor de eisen die gesteld worden aan een belanghebbende. De 
dienstenseteigenaar kan er echter voor kiezen om de eisen voor de dienstenset 
smaller te maken.   

4.1.1. Burger [0-1]  
Kan een burger als belanghebbende optreden?   

Identificatie [1-N]  
Welk nummer of welke nummers worden geaccepteerd? Moet dat altijd een BSN 
zijn of mogen het ook andere sectorale nummers zijn, en zo ja welke.   

Min Leeftijd [0-1]  
De minimale leeftijd van belanghebbende voordat een machtiging geregistreerd kan 
worden.   

4.1.2. Organisatie [0-1]   
Kan een organisatie optreden als belanghebbende?  

Identificatie [1-N]  
Welk van de identificerende nummers worden geaccepteerd. Alleen NL nummers of 
ook internationale nummers. Per nummer kan de eigenaar van de dienst aangeven 
of een nummer is toegestaan of verplicht is.   
• NL nummer:  

o RSIN  o 
 KvK-
nummer  

o OIN   
• Internationaal nummer  o (nader te bepalen lijst van internationale types)  
• Afdeling/vestiging   
  

5. Gemachtigde [0-1]  
Bij de gemachtigde wordt beschreven welk type de gemachtigde kan zijn en welke 
gegevens er van hem opgeslagen kunnen of moeten worden. Voor de dienstenset 
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geldt in principe dat de breedste variant van de onderliggende diensten leidend is 
voor de eisen die gesteld worden aan een gemachtigde. De dienstenseteigenaar 
kan er echter voor kiezen om de eisen voor de dienstenset smaller te maken.   

5.1.1.  Burger [0-1]  
Kan een burger optreden als gemachtigde?  

Identificatie [1-N]  
Op welke wijze wordt deze geïdentificeerd.  
• Alternatief nummer [0-N]  
• BSN [0-1]  

Min Leeftijd [0-1]  
Moet de gemachtigde een minimale leeftijd hebben om als gemachtigde op te 
kunnen treden?  

5.1.2.  Organisatie [0-1]  
Kan een organisatie optreden als gemachtigde?  

Identificatie [1-N]  
Welk van de identificerende nummers worden geaccepteerd? Alleen NL nummers of 
ook internationale nummers. Per nummer kan de eigenaar van de dienst aangeven 
of een nummer is toegestaan of verplicht is.   
• NL nummer:  

o RSIN  o 
 KvK-
nummer  

o OIN   
• Internationaal nummer  o (nader te bepalen lijst van internationale types)  
• Afdeling/vestiging   

Medewerker[0-1]  
Moet een machtiging worden geregistreerd op een organisatie als geheel (0), of aan 
één of meer specifieke medewerkers van het bedrijf?  

6. Notificatie Trigger [0-N]  
Zijn er voor deze dienst speciale momenten waarop de belanghebbende 
genotificeerd51 moet worden? Dit onderwerp kan nog worden uitgebreid met de 
wijze, of het niveau van notificeren van de gebruiker.   

6.1.1. Gebruik [0-N]  
Is een verandering van het gebruikspatroon reden tot notificatie van de 
belanghebbende? Denk aan:  

lange tijd geen gebruik gebruik na een 
lange tijd van geen gebruik;  

6.1.2. Einde looptijd [0-1]  
Moet de gemachtigde en / of belanghebbende genotificeerd worden wanneer de 
machtiging dreigt af te lopen (bijvoorbeeld 1 maand voor verlopen machtiging).  
  

  
    

                                                
51 Notificaties worden ingezet om de betrouwbaarheid te vergroten. Bepaalde activiteiten met de machtiging of de 

omgeving van de belanghebbende of gemachtigde kunnen reden zijn om een machtiging te beëindigen.   
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Bijlage 5: Overzicht Functionele behoeften   
  
  

  Functionele behoefte  Uitleg  Plateau 
1  

Toelichting plateau 1  

1  Gebruiksvriendelijk 
registratieproces.  

Registratie proces moet 
eenvoudiger dan nu in B2 en 
DDM. Meer focus op online 
registratie, minder op 
papier.   

Ja, deels  In plateau 1 wordt een grote 
verbetering doorgevoerd voor de 
registratieprocessen. Echter er 
wordt nog geen app ontwikkeld.   

2  Belanghebbende bepaalt de 
looptijd  

De belanghebbende moet 
(expliciet) de looptijd van 
de machtiging doorgeven.  

Ja, 
geheel  

In alle registratie processen van 
machtigingen moet de 
belanghebbende zelf aangeven wat 
de looptijd is van de machtiging.  

3  Universeel bruikbare 
machtigingen  

Machtigingen moeten 
kanaalonafhankelijk gebruikt 
kunnen worden.   

Ja, deels  In de bestaande functionaliteit van 
DigiD Machtigen worden 
machtigingen ook al aan 
dienstsaanbieders ontsloten voor 
bijvoorbeeld helpdesk 
ondersteuning. Deze 
functionaliteit wordt onderdeel van 
de  
Bevoegdheidsverklaringsdienst en 
zal daarmee ook gaan werken  
voor wettelijke 
vertegenwoordiging.  Het is 
nog niet mogelijk om 
machtigingen via apps te 
ontsluiten.   

6  Kanaalonafhankelijk beheren  Machtigingen moeten 
kanaalonafhankelijk beheerd 
kunnen worden.   

Nee  In plateau 1 is het enkel mogelijk 
om een machtiging te beheren via 
een webportaal en in bepaalde 
gevallen ook via de telefoon.   

7  Webportaal voor beheer 
machtigingen  

Alle machtigingen moeten 
via een webportaal ingezien 
en gemuteerd kunnen 
worden  

Ja, 
geheel  

In Plateau 1 wordt een volledig 
nieuwe website ontwikkeld voor 
het beheren en registreren van 
machtigingen.   

9  Machtiging voor minder 
digitaal vaardigen  

Machtigingen moeten ook 
zonder computer afgegeven 
en beheerd kunnen worden.   

Ja, 
geheel  

Het bestaande proces van DigiD 
Machtigen wordt aangepast, 
minder digitaal vaardigen kunnen 
nog steeds een machtiging 
registreren.   
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12  Meerdere Nummers 
gemachtigde  

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.   

Ja, deels  Het wordt mogelijk om meerdere 
nummers aan een organisatie als 
gemachtigde te koppelen. Bij 
registratie van een organisatie 
worden zowel RSIN als KvK 
nummer geregistreerd. Het is niet 
mogelijk een BSN en KvK te 
relateren.   

 
15  Mensen in buitenland  Mensen in het buitenland 

moeten gebruik kunnen 
maken van de 
machtigingsvoorziening  

Ja, 
deels.  

Zolang de gebruikers een eIDAS 
middel gebruiken kunnen zij een 
machtiging registreren  

16  Notificatie belanghebbende  De belanghebbende moet 
genotificeerd worden om 
hem meer controle te geven 
over het gebruik en bestaan 
van zijn machtigingen.   

Ja, 
geheel  

Gebruikers kunnen hun notificatie 
voorkeuren opgeven het publiek 
machtigingsregister kan 
notificaties versturen.  

17  Kanaalkeuze communicatie  Communicatie met 
belanghebbende en 
gemachtigde moet zoveel 
mogelijk digitaal  
plaatsvinden. Versturen van 
brieven moet tot een 
minimum worden beperkt.  

Ja, 
geheel  

Als onderdeel van de notificatie 
registratie kunnen gebruikers ook  
hun communicatie 
voorkeurskanaal opgeven.   

24  Machtigingsniveaus  Voor elk niveau van 
authenticatie moet een 
niveau van machtigen 
beschikbaar zijn.  

Ja, 
geheel  

Een registratie van een machtiging 
heeft minimaal het  
zelfde niveau als het 
authenticatieniveau dat is gebruikt 
door de belanghebbende. 
Machtigen slaat dit niveau op en 
communiceert het niveau met de 
dienstaanbieder.   

25  Machtigingsverklaring  De machtigingsvoorziening 
levert een juridisch 
dekkende verklaring, waar 
aard, omvang en registratie 
uit te destilleren zijn.   

Ja, 
geheel  

De Bevoegdheidsverklaringsdienst 
levert een ondertekende 
samenvatting en de originele 
verklaringen van e 
machtigingsregisters.  

26  Ontzorging dienstaanbieders  Alle machtigingen moeten 
via één contract ontsloten 
kunnen worden. Zo mogelijk 
inclusief het authenticatie  
koppelvlak  
  
  

Ja, deels  Machtigingen uit de Publieke  
Machtigingsvoorziening en 
Wettelijke vertegenwoordiging 
worden via één kanaal ontsloten. 
Voor webtoepassingen zal de 
communicatie verlopen via de 
Routeringsvoorziening, voor 
andere kanalen zullen 
dienstaanbieders direct moeten 
aansluiten op de 
bevoegdheidsverklaringsdienst.   
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28  Ontsluiting wettelijk 
registers  

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.   

Ja, deels  In plateau 1 beschikbare gegevens 
voor wettelijke 
vertegenwoordiging worden 
geleverd.   

29  Wettelijk vertegenwoordigers  Wettelijk  
vertegenwoordigers moeten 
kunnen handelen binnen de 
oplossing  

Ja, deels  Zie 28  

 
31  Generieke  

Dienstencatalogus  
De dienstencatalogus moet  
door alle 
machtigingsregistraties 
gebruikt kunnen worden.   

Ja, deels  De dienstencatalogus bevat alleen 
die functionaliteit die nodig is voor 
de functionele behoeften van 
plateau 1. Dienstaanbieders 
kunnen de diensten nog niet zelf 
beheren in een webportaal, maar 
enkel via de beheerorganisatie.   

32  Duidelijke diensten en 
verzamelingen  

Belanghebbenden moeten 
machtigingen kunnen 
afgeven op diensten of 
verzamelingen van diensten. 
Zij moeten niet worden 
geconfronteerd met de 
interne producten en 
berichtstromen.  

Ja, deels  In plateau 1 wordt het mogelijk 
om machtigingen op diensten en 
verzameling van diensten aan te 
gaan.   

33  Dienstaanbieder 
overstijgende diensten  

Gebruikers moeten 
machtigingen kunnen 
afgeven op diensten of 
verzamelingen van diensten 
die breder zijn dan één 
dienstaanbieder.  

Ja, 
geheel  

Het wordt mogelijk verzamelingen 
van diensten die dienstaanbieder 
overstijgend zijn te registreren.   

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

Ja, deels  Voor de website wordt een eerste 
versie van analyse tools 
geïmplementeerd. Dit zelfde geldt 
voor analyse tools op de overige 
onderdelen van de oplossing.   

36  Alle machtigingen op één 
wijze ontsloten  

Alle machtigingen moeten 
via één wijze ontsloten 
worden. Of wellicht via één 
punt ontsloten worden.   

Ja, deels  De bevoegdheidsverklaringsdienst 
levert een ondertekende 
samenvatting en de originele 
verklaringen van de 
machtigingsregisters.  
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39  Bulk aanvraag  Dienstaanbieders, 
gemachtigden moeten 
makkelijk voor een grote 
groep belanghebbende een 
machtigingsaanvraag 
kunnen doen.   

Ja, 
geheel  

Is deels bestaande functionaliteit, 
Route 1 kan hiervoor worden 
ingezet. Registratieproces route 2 
is ook erg geschikt voor bulk 
aanvragen.   

42  Gebruik alle geldige 
authenticatiemiddelen  

Alle geldige 
authenticatiemiddelen 
moeten gebruikt kunnen 
worden inclusief eIDAS 
middelen  

Ja, 
geheel  

In zowel het gebruiksproces als het 
registratieproces kunnen alle 
authenticatiemiddelen gebruikt 
worden.   

44  Slapende machtigingen  Machtigingen die niet worden 
gebruikt moeten na verloop 
van tijd worden geschoond  

Ja, deels  Belanghebbenden kunnen worden 
genotificeerd wanneer een 
machtiging langere tijd niet is 
gebruikt.   

45  Intrekken machtiging door 
beheerder  

Beheerders van de 
machtigingsvoorziening 
moeten de mogelijkheid 
hebben om machtigingen in 
te kunnen trekken bij  
(vermoeden van) fraude.   

Ja, 
geheel  

Is bestaande functionaliteit, deze 
zal blijven bestaan.   
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Bijlage 6: Ontwerp oplossingsrichting wettelijke vertegenwoordiging  
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Managementsamenvatting  

Het maatschappelijk en politiek belang van een machtigingsoplossing voor wettelijke 
vertegenwoordiging is groot en is voor het Programma Machtigen in het eerste 
plateau gepland. De digitale beperkingen bij het uitoefenen van een wettelijke 
vertegenwoordig moeten opgelost worden.  
  
De scope van het onderzoek en de oplossing betreffen de wettelijke 
vertegenwoordiging van minderjarigen en meerderjarigen, uitgezonderd de wettelijke 
vertegenwoordiging in het geval van de wet schuldsanering natuurlijke personen.  
   
Voorwaarde voor een oplossing is dat bronnen voor wettelijke vertegenwoordiging 
digitaal op identiteitsnummers te bevragen zijn. De Raad voor de Rechtspraak werkt 
aan het op korte termijn bevraagbaar maken van deze bronnen.  
   
Het onderzoek naar wettelijke vertegenwoordiging is door het Programma Machtigen 
uitgevoerd in samenwerking met overheidsdienstaanbieders, vertegenwoordigers 
van professionele bewindvoerders, BZK, en de Raad voor de Rechtspraak.  
  
NB: Het onderzoek naar wettelijke vertegenwoordiging voor minderjarigen is nog niet 
afgerond. Resultaten van aanvullend expertoverleg worden aan deze 
oplossingsrichting voor wettelijke vertegenwoordiging toegevoegd.  

  
  
  

    
1. Wettelijke Vertegenwoordiging in het Programma   

1.1 Probleemstelling  

1.1.1 Aanleiding   

Het maatschappelijk en politiek belang van een machtigingsoplossing voor wettelijke 
vertegenwoordiging is groot. De Nationale Ombudsman vraagt al in 2014 om een 
passende oplossing met DigiD en DigiD Machtigen voor bewindvoerders en 
curatoren die nu problemen ondervinden als zij hun wettelijke 
vertegenwoordigingstaak digitaal willen uitoefenen [ref 1]; ook het rapport ‘Hoezo 
MijnOverheid’ signaleert de problematiek voor wettelijk vertegenwoordigers [ref 2]  
en dat, ondanks jarenlange contacten van de branche vereniging met BZK en 
Logius, er nog steeds geen passende oplossing is voor digitale toegang door 
curatoren en bewindvoerders.  
  
Ter illustratie van het politieke belang, een quote uit de reactie op een 
commissiebrief [ref 3], naar aanleiding van een klacht van een burger over de wijze 
waarop DigiD is georganiseerd, waarin de staatsecretaris BZK schrijft “Mede om 
daarin te gaan voorzien is in het regeerakkoord opgenomen dat er een 
machtigingsfunctie komt, onder meer om wettelijke vertegenwoordigers, waar 
bewindvoerders onder vallen, in de gelegenheid te stellen namens een ander zaken 
met de overheid te regelen. Nu kunnen zij zich als zodanig niet online melden bij de 
overheid. Recent is een programma Machtigen opgestart waarin onder andere verder 
wordt onderzocht hoe een mogelijke oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging te 
realiseren is.  
  
In het Programma Machtigen is een onderzoek naar wettelijke vertegenwoordiging in 
brede zin, niet alleen bewindvoering, opgenomen.  
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1.1.2 Doelstelling onderzoek Wettelijke Vertegenwoordiging  

Het onderzoek Wettelijke Vertegenwoordiging binnen het Programma Machtigen heeft 
als doelstelling om een gedragen oplossing te beschrijven voor het vraagstuk van 
Wettelijke Vertegenwoordiging. Met een oplossing kunnen Wettelijk 
Vertegenwoordigers hun wettelijke bevoegdheden elektronisch gebruiken bij 
dienstaanbieders die op de machtigingsvoorziening zijn aangesloten (al dan niet via 
de Routeringsvoorziening in wording).  
  
De oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging zal worden beschreven middels:  

- Het vraagstuk van Wettelijke Vertegenwoordiging  
- Scope van de oplossing  
- Werking van de oplossing aan de hand van een zogenaamde 

klantreis  
- Verantwoordelijkheden van betrokken partijen in de hele keten van 

toegangsverlening  

1.1.3 Aanpak, werkwijze  

Aanpak   
In vier expertsessies Wettelijke Vertegenwoordiging (WV) als onderdeel van het 
Programma Machtigen is een oplossing voor WV besproken, verfijnd en getoetst. De 
vier expertsessies zijn met wisselende samenstelling gehouden in de periode 
december 2017 – maart 2018 [ref 11].  
  
De uitwerking van de oplossing voor WV is ter review voorgelegd aan de deelnemers 
van de expertsessies WV. Zowel Tvp en de stuurgroep zijn steeds geinformeerd over 
de status van het onderzoek.  
  
Gebruik van Onderzoeksverslag Wettelijke Vertegenwoordiging uit 2015  
Eerder onderzoek naar een machtigingsoplossing voor Wettelijke  
Vertegenwoordiging is eind 2015 gerapporteerd in het ‘Onderzoeksverslag  
Wettelijke Vertegenwoordiging’ van Nanke Asjes [ref 4]. Teksten uit dit verslag zijn 
(voor zover in lijn met uitkomsten van de expertgroep WV) soms integraal overgenomen 
zonder verwijzing naar [ref 4].  
  
Betrokken partijen  
Deelnemende en geraadpleegde experts komen uit organisaties van 
dienstaanbieders, gebruikers, aanbieders, beleid en uitvoering:  

- Belastingdienst, UWV, VWS, J&V, RVO  
- BBKN (Beschermingsbewindkantoor Nederland)   
- Raad voor de Rechtspraak   
- BZK  
- Logius Toegangsdiensten en Portaaldiensten  
- Programma Machtigen   

  
Voor namen van experts zie hoofdstuk 9 BIJLAGE: Deelnemers expertsessies WV.  

1.1.4 Afkortingen en termen  

Afkortingen  
In deze PSA worden de volgende termen en afkortingen veelvuldig gebruikt:  

- BDV    = Bron Dienst Vertaling  
- BHV    = Bevoegdheidsverklaring  
- BHVD   = Bevoegdheidsverklaring dienst  
- CCBR   = Centraal Curatele en Bewinden register  
- CGR    = Centraal Gezagsregister  
- D    = Dienst van een DA  
- DA    = Dienstaanbieder  
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- DC    = Dienstencatalogus, beschrijving van D’en en DS’s 
in één         digitale catalogus  

- DS    = Dienstenset, groep van één of meer D’en 
waarvoor         gebruikers een machtiging als geheel 
kunnen aangaan  

- DDM    = DigiD Machtigen  
- S2S    = System-to-System  
- WB    = Wettelijke Bevoegdheid  
- WV    = Wettelijke Vertegenwoordiging  
- WVer   = Wettelijk Vertegenwoordiger  
- WSNP   = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen  

  
Gebruikte termen  
Voor een toelichting, zie hoofdstuk 8 BIJLAGE: Toelichting op gebruikte termen.  
1.2 Beschrijving van Wettelijke Vertegenwoordiging  

1.2.1 Vormen van Wettelijke Vertegenwoordiging  

Natuurlijke personen  
Het onderzoek betreft wettelijke vertegenwoordiging waarbij de belangen van een 
natuurlijk persoon worden behartigd. Financiële wettelijke vertegenwoordiging 
waarbij de belangen van schuldeisers worden behartigd en/of geen overdracht van 
bevoegdheden plaatsvindt zijn buiten scope van het onderzoek (WSNP, Faillissement 
en schuldenbewind). Evenzo de WV van rechtspersonen omdat daarvoor al 
werkende oplossingen52 bestaan. Zie verder hoofdstuk 5 BIJLAGE:  
Wettelijke Vertegenwoordiging in meer detail  
  
Verkrijgen van wettelijke vertegenwoordiging  
Er zijn twee manieren om WVer te worden van een natuurlijk persoon:  

- Van rechtswege, dit gebeurt met ouderlijk gezag als een echtpaar53 een 
kind krijgt. Het echtpaar krijgt dan van rechtswege het ouderlijk gezag wat 
in de BRP wordt vastgelegd.  

- Door uitspraak van een kantonrechter, de uitspraak wordt vastgelegd in een 
beschikking; openbare uitspraken worden gepubliceerd in het CCBR en  
CGR.   

  
De kantonrechter kan een familielid of bekende (een natuurlijk persoon) aanwijzen als 
WVer maar ook een professionele vertegenwoordiger (rechtspersoon of als een met 
naam genoemde natuurlijk persoon). Wettelijke vertegenwoordiging is niet 
vrijblijvend: een WVer moet bepaalde handelingen doen en een Vertegenwoordigde 
mag bepaalde handelingen juist niet doen. Dit is het essentiële verschil met 
‘machtigen’ waarbij iemand vrijwillig zijn belangen laat behartigen door een ander, 
maar zelf verantwoordelijk blijft en alle handelingen mag blijven doen.   
  
Overzicht  
De groep natuurlijke personen is te verdelen in a) minderjarige en b) meerderjarige personen. 
Wat een WVer mag en moet doen, wordt bepaald door de toegekende bevoegdheden.   
  
Wettelijke 
vertegenwoordiging  

Bevoegdheden  Wettelijk  
Vertegenwoordiger  

Minderjarige personen    

Ouderlijk gezag  De benodigde wettelijke handelingen 
te verrichten  

Natuurlijk persoon  

                                                
52 WV van bedrijven zou met eHerkenning opgelost moeten worden, buiten scope van dit onderzoek voor WV.  

53 Vele varianten in samenlevingsvormen, echter voor de wet geldt het ouderschap alleen voor getrouwde en 
geregistreerde paren, en i.g.v. geregistreerd partnerschap met twee vrouwen. Als de duomoeder het kind later 
erkent dan de biologische vader, krijgt de vader het ouderlijk gezag en niet de duomoeder. Voor alle andere 
(juridische) varianten moet ouderlijk gezag worden aangevraagd bij de kantonrechter en volgt niet automatisch 
van rechtswege.  
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Voogdij  De benodigde wettelijke handelingen 
te verrichten  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

Meerderjarige personen    

Curatele  Het doen van alle rechtshandelingen  Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

(Beschermings)bewind  Behartigen van de financiële belangen 
(die onder bewind zijn gesteld)  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

Mentorschap  Beslissen over verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding.  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

  
Zie verder hoofdstuk 6 BIJLAGE: Bevoegdheden WV (excl WSNP) in meer detail.  
  
  

1.2.2 Wettelijke Vertegenwoordiging in de huidige praktijk  

Minderjarig  
Voor ouders is het vaak niet mogelijk om met het eigen DigiD in te loggen om in het 
belang van hun kind zaken te regelen. Dit komt doordat de dienstverlening van 
overheden gekoppeld is aan het BSN van Vertegenwoordigde. Voor vrijwillige 
machtigingen is er met DigiD Machtigen een digitale oplossing beschikbaar; voor 
WV is er nog geen alternatief om als ouder of voogd digitaal een dienst af te 
nemen.  
  
Bij voogdij is de situatie vaak complexer. Als de voogd zelf het kind verzorgt en 
opvoedt, dan is er doorgaans geen probleem: de zorgplicht valt samen met de 
bevoegdheid over het kind bij één persoon. Als een kind in een pleeggezin wordt 
geplaatst, dan worden de zorgplicht en bevoegdheid over het kind verdeeld over 
verschillende personen en ervaren de pleegouders problemen wanneer zij iets in het 
belang van het kind willen regelen, omdat zij alleen de zorgplicht hebben en geen 
bevoegdheid over het kind. Een oplossing voor WV moet in geval van voogdij 
rekening houden dat de zorgplicht en bevoegdheid over twee verschillende 
personen verdeeld kan zijn.  
  
Meerderjarig  
De huidige situatie is dat een benoemde WVer als (beschermings)bewindvoerder54 of 
curator de relevante DA’s informeert dat hij de bewindvoerder van de 
vertegenwoordigde is geworden. Een en ander verschilt per DA, maar indien 
mogelijk wordt een postblokkade aangevraagd en wordt post naar de WVer 
verstuurd. De DA controleert of er inderdaad sprake is van een 
vertegenwoordigingsrelatie, via een handmatig proces met controles tegen het online 
CCBR, soms via lokale bestanden ontvangen van de Raad voor de Rechtspraak55 of 
via een kopie van de gerechtelijke uitspraak. Lopende van belang zijnde 
machtigingen zouden (tijdelijk) moeten vervallen door toewijzing van een wettelijke 
vertegenwoordiger, maar dat gebeurt niet automatisch.   
  
Het is voor bewindvoerders en curatoren nu niet mogelijk om als WVer digitaal zaken 
te doen namens de belanghebbende.  
  
Mentoren maken vaak een afspraak met de behandelende hulpverlener om in persoon 
de behandeling van de Vertegenwoordigde te bespreken; ook worden mentoren via 
email op de hoogte gehouden van hun Vertegenwoordigde. Uit onderzoek blijkt dat 
mentoren nu nog geen elektronische diensten afnemen bij overheidsorganisaties of 

                                                
54 In publicaties wordt schuldenbewind soms als onderdeel van beschermingsbewind genoemd en soms als twee 

aparte vormen van bewind. Een schuldenbewind wordt in dit document als aparte vorm aangeduid.  

55 De Raad voor de Rechtspraak voert een Programma KEI, Kwaliteit en Innovatie, waarin het bestuursprocesrecht 
en het burgerlijk procesrecht (civiel recht) vereenvoudigd en gedigitaliseerd worden; hierbij worden ook 
bbronnen voor wettelijke vertegenwoordiging digitaal toegankelijk gemaakt.  
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in de zorg voor hun cliënten56. Mentorschap heeft niet de hoogste prioriteit voor een 
oplossing voor WV.  
  
Uitzonderingen en beperkingen in WV  
In wettelijke vertegenwoordigingen worden regelmatig beperkingen of 
uitzonderingen in het werkingsgebied aangegeven, bijvoorbeeld bij curatele waarbij 
de Vertegenwoordigde voor sommige handelingen geen toestemming van de curator 
nodig heeft of bij een bewind waarbij niet alle goederen onder het bewind vallen. 
Voor bewinden is geconstateerd dat de meeste bewinden echter geen 
uitzonderingen op goederen bevatten (meer dan 95% is standaard). Een generieke 
oplossing voor specifiek bewindvoering die niet inhoudelijk op uitzonderingen of 
beperkingen ingaat, dekt toch de grootste behoefte aan een oplossing af.  
  
Dienstverleners en WV  
Overheidsdienstverleners blijken vaak een aantekening van WV op te nemen in de 
eigen administratie als een wettelijke vertegenwoordiger van een meerderjarige (in 
de praktijk een curator of bewindvoerder) zich meldt. En in de meeste gevallen 
controleert de dienstverlener het bestaan van de WV aan de hand van een 
beschikking of handmatige controle in het CCBR. Als vervolgens de meerderjarige 
Vertegenwoordigde een dienst probeert af te nemen, geeft de eigen administratie van 
de overheidsdienstverlener een signaal af en wordt de dienstverlening afgebroken, 
direct of bij de verwerking van een aanvraag.   
  
NB: Nog uit te zoeken in welke mate er voor WV bij minderjarigen ook een 
aantekening wordt opgenomen in de eigen administratie van een DA.  
  
Ook een dienstverlener als Mijn Overheid / Berichtenbox ontvangt regelmatig verzoeken 
van WVers om toegang te krijgen tot gegevens van de  
Vertegenwoordigde en om bijvoorbeeld het notificatie e-mailadres te wijzigen. Zo’n 
verzoek van een WVer wordt middels een ‘handmatig’ proces behandeld met controles 
tegen het CCBR.  

1.2.3 Bronnen voor Wettelijke Vertegenwoordiging  

Minderjarig   
Als een echtpaar57 kinderen krijgt, worden de kinderen in de BRP ingeschreven en 
wordt de relatie met de ouders vastgelegd. Hiermee wordt het ouderlijk gezag  
geregistreerd in de BRP. Als een kantonrechter een uitspraak doet over ouderlijk 
gezag of voogdij dan wordt de beschikking geregistreerd in het Centraal 
Gezagsregister (CGR) en worden er gegevens over een “derde” met ouderlijk gezag 
of voogdij met enige vertraging opgenomen in de BRP. NB: De vraag is of een 
oplossing voor ouderlijk gezag kan starten met alleen de BRP als bron (als er geen 
vermelding van een “derde” in de BRP staat) of dat er altijd ook een controle tegen 
het CGR, of beter gezegd een digitaal ontsloten bronadministratie, moet plaatsvinden.  
  
Meerderjarig  
Uitspraken van de kantonrechter over wettelijke vertegenwoordiging van 
meerderjarigen worden slechts gedeeltelijk vastgelegd in het Centraal Curatele- en 
Bewindregister (CCBR)58, dat ook niet op persoonsnummers bevraagbaar is; het 
CCBR is daarmee niet bruikbaar voor een oplossing voor WV.  
  
Het mentorschap wordt niet openbaar gemaakt of gepubliceerd en er wordt geen centraal 
register van bijgehouden [ref 5]. Een oplossing voor WV verlangt wel dat mentorschap in 
een centrale registratie als bron beschikbaar komt.  
                                                
56 Maar dat kan een kip-ei situatie zijn omdat het nu digitaal niet goed geregeld is.  
57 Vele varianten in samenlevingsvormen, echter voor de wet geldt het ouderschap alleen voor getrouwde en 

geregistreerde paren, en i.g.v. geregistreerd partnerschap met twee vrouwen.  

58 Publicatie van een schuldenbewind is verplicht. Publicatie van ‘gewone’ bewinden kan de rechter toe beslissen op 
verzoek van de betrokkene, van de bewindvoerder of ambtshalve; deze bewinden worden niet verplicht 
gepubliceerd in verband met privacy-afwegingen.  
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Nieuwe bronnen voor minderjarigen en meerderjarigen  
De Raad voor de Rechtspraak werkt aan de ontsluiting van bronadministraties voor alle 
wettelijke vertegenwoordigingen die door de rechter zijn uitgesproken en die  
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nu deels ‘gepubliceerd’ worden in het CCBR en CGR. Voor dienstverleners worden 
op termijn alle geregistreerde wettelijke vertegenwoordigingen, zowel openbare als 
niet-openbare uitspraken, bevraagbaar bij deze bronadministraties.  

1.3 Doelstelling en scope van de oplossingsrichting WV  

1.3.1 Doelen  

Twee doelen zijn geformuleerd:  
Doel1.  De wens van DA’s voor (generieke) toegangsverlening voor een WVer, 

kanaalonafhankelijk voor zowel portaal-dienstverlening als system-
tosystem koppelingen.  

Doel2.  WVers willen de aan hun toegekende wettelijke bevoegdheden digitaal 
kunnen gebruiken bij (toegang tot) de dienstverlening van DA’s.  

1.3.2 Afbakening, scope  

In scope van het onderzoek naar het ontwerp voor WV:  
ISc1.  Wettelijke vertegenwoordiging van natuurlijke personen, conform 

onderzoeksopdracht.  
ISc2.  Wettelijke vertegenwoordiging van minderjarigen: Ouderlijk gezag en 

Voogdij.  
ISc3.  Wettelijke vertegenwoordiging van meerderjarigen: Curatele, 

Bewindvoering en Mentorschap.  
ISc4.  Openbare en niet-openbare uitspraken.  
ISc5.  ‘Mag wel’ van de WVer, ofwel bij ‘toegang namens een ander’ de 

controlevraag aan de machtigingsvoorziening of de WVer de gewenste 
dienst mag afnemen voor de Vertegenwoordigde.  

  
Buiten scope oplossing WV in het Programma Machtigen:  

BSc1.  Wettelijke vertegenwoordiging van organisaties, conform 
onderzoeksopdracht.  

BSc2.  ‘Mag niet’ van de Vertegenwoordigde ofwel bij ‘toegang voor jezelf’ de 
controlevraag aan de machtigingsvoorziening of Vertegenwoordigde de 
gewenste dienst mag afnemen.  

BSc3.  Wettelijke vertegenwoordiging van Meerderjarigen bij insolventie 
(WSNP, Faillissement en schuldenbewind).  

  
In scope zijn bovengenoemde vormen van wettelijke vertegenwoordiging, waarbij 
als randvoorwaarde geldt dat bevoegdheden digitaal te bevragen zijn op 
persoonsnummer bij één of meer bronadministraties bij de Raad voor de 
Rechtspraak en de BRP. De bronadministraties van de Raad moeten dan niet alleen 
de openbare uitspraken bevatten (die nu op internet gepubliceerd worden en met 
beperkte zoekfuncties geverifieerd kunnen worden) maar ook de niet-openbare 
uitspraken (waarbij verificatie van de WV nu lastig is na opvragen van stukken bij 
rechtbanken). Niet-openbare uitspraken hebben impact op veiligheids- en privacy 
aspecten van de oplossing voor WV.  
  
Bij het uitwerken van dit ontwerp is geconstateerd dat voor mentorschap en voogdij 
er op korte termijn geen digitale bronadministratie beschikbaar is. Voor 
bewindvoering werkt de Raad voor de Rechtspraak aan een oplossing voor de korte 
termijn. De dekkingsgraad van de oplossing voor WV wordt hierdoor bij de start 
enigszins beperkt, maar de hoogte prioriteit ligt toch bij bewindvoering.  
  
Bij een wettelijke bevoegdheid moet de WVer namens de Vertegenwoordigde 
kunnen handelen als de WVer dat aangeeft bij de dienstaanbieder. De 
dienstaanbieder stelt dan vast of deze persoon bevoegd is om te handelen voor de 
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ander. Dit noemen we de ‘mag-wel’  functie, die in scope is van de 
oplossingsrichting van de machtigingsvoorziening.  
  
De andere kant van een wettelijke bevoegdheid is dat een Vertegenwoordigde niet 
zelf mag handelen, maar dat wellicht toch probeert. Deze zogenaamde ‘mag-niet’ 
functie valt buiten scope van de oplossingsrichting. Deze ‘mag-niet’ functie vereist 
in principe geen bevoegdheidsverklaring o.b.v. een machtigingstriplet. Ook zal de 
performance impact voor een machtigingsvoorziening groot zijn omdat bij elke 
authenticatie de machtigingsvoorziening wordt bevraagd naar het bestaan van een 
WV. Genoeg reden om de ‘mag-niet’ functie buiten scope van de 
machtigingsvoorziening te houden, maar niet om deze buiten scope van het 
onderzoek en een werkende oplossing te plaatsen, aangezien een WVer de 
verantwoordelijkheid heeft om waar nodig de Vertegenwoordigde te (laten) 
beperken bij afname van (overheid)diensten.  
  
De vormen van WV over insolventie zijn buiten scope van het onderzoek geplaatst.  
Er is sprake van belangenbehartiging van schuldeisers en niet van de 
Vertegenwoordigde en daarbij zal de Vertegenwoordigde zelf (financiële) 
beslissingen moet blijven nemen en handelingen verrichten die juist niet door de 
WVer gedaan mogen worden.  
  
De scope voor de oplossingsrichting WV samengevat:  
  
Wettelijke 
vertegenwoordiging  

Bevoegdheden  Wettelijk  
Vertegenwoordiger  

In / Uit 
scope  

Minderjarige personen     

Ouderlijk gezag  De benodigde wettelijke 
handelingen te verrichten  

Natuurlijk persoon  In  

Voogdij  De benodigde wettelijke 
handelingen te verrichten  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

In  

Meerderjarige personen     

Curatele  Het doen van alle 
rechtshandelingen  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

In  

(Beschermings)bewind  Behartigen van de 
financiële belangen (die 
onder bewind zijn gesteld)  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

In  

Mentorschap  Beslissen over verzorging, 
verpleging, behandeling en 
begeleiding.  

Natuurlijk persoon of 
rechtspersoon  

Uit  

1.3.3 Doelgroepen   

Directe doelgroepen in het gebruik van een WV zijn:  
- Overheidsdienstaanbieders (DA’s)  
- Wettelijke vertegenwoordigers (WVers):   

o Professionele WVers, organisaties o  Niet-professionele 
WVers die veelal familiebewindvoerder zijn  

o Ouders en voogden  
- Vertegenwoordigden zelf o Burgers  

1.3.4 Relevante ontwikkelingen   

Ontwikkeling Routeringsvoorziening  
Voor machtigen zijn de eID/eTD stelsel ontwikkelingen in het algemeen nog niet in 
detail en in voldoende samenhang uitgewerkt. De Routeringsdiensten die 
beschreven staan in de ‘PSA eID' [ref 10] ontsluiten machtigingsinformatie voor de 
online toegang voor DA’s. De functionele eis van WV aan een Routeringsdienst is 
dat de koppelvlakken van een Routeringsdienst met DA’s ook een 



  
| Concept, versie 0.95 | Ontwerp Oplossingsrichting Wettelijke Vertegenwoordiging | 18 mei 2018  

  

    Pagina 11 van 31  

  

Bevoegdheidsverklaring waaronder die voor het WV (met nader uit te werken 
attributen) kunnen doorgeven. Dit zal worden benoemd in de PSA van het 
Programma Machtigen.  
  
Life-events  
(Toekomstige) Life-events bieden een machtigingsvoorziening een mogelijkheid om 
automatisch bestaande vrijwillige machtigingen op te schorten zodra een 
gerechtelijke uitspraak daartoe aanleiding geeft; dit in lijn met een wens voor 
revocatie van machtigingen in geval van overlijden. Voor het curatele deel van WV 
zou dat op basis van Digilevering life-events vanuit de BRP kunnen gebeuren. 
Hiervoor wordt niet gekozen omdat a) dit knaagt aan de verantwoordelijkheid en 
wenselijke taken van de WVer en b) deze oplossing vanuit BRP triggers met alleen 
curatele een incomplete oplossing voor WV als geheel is.   
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2. Ontwerp oplossing en groeipad  
Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van de beoogde oplossingsrichting voor WV.  
Voor alternatieven voor of binnen de oplossingsrichting, zie hoofdstuk 7 BIJLAGE: 
Alternatieve oplossingsrichtingen.  

De Uitgangspunten die de oplossingsrichting voor WV falsificeerbaar maken:  
UP1.  WVers en bovenal bewindvoerders zijn een groeiende groep gebruikers 

die een oplossing vereisen om digitaal te kunnen handelen bij de 
overheid namens hun Vertegenwoordigden (de huidige praktijk is 
handmatige/papieren dienstverlening).   

UP2.  Dienstaanbieders willen één geïntegreerde (machtigings)oplossing voor 
toegangsverlening ‘namens een ander’.  

UP3.  De oplossing voor WV moet passen binnen de globale architectuur van 
de oplossing voor machtigingen van het Programma Machtigen.  

UP4.  Voor de verschillende vormen van WV zijn of komen er 
bronadministraties beschikbaar die geautomatiseerd op 
persoonsidentiteiten bevraagbaar zijn.  

UP5.  Vertegenwoordigde zijn burgers, ofwel toegang tot overheidsdiensten in 
het BSN-domein.  

UP6.  Burgers als wettelijk vertegenwoordiger zijn digitaalvaardig.  
UP7.  Professionele wettelijk vertegenwoordigers zijn organisaties met 

digitaalvaardige medewerkers.  
2.1 Ontwerp van de oplossing  

De oplossingsrichting voor WV wordt beschreven door een klantreis van een WVer. 
Deze klantreis bestaat uit een éénmalige Voorbereiding en een viertal uitvoerende 
Stappen die de totale dienstverleningsketen voor WV omvatten.  

  

 

  
Vooraf (éénmalig karakter): Ontsluiten WV bronadministratie en diensten voor WV   
De machtigingsvoorziening richt vooraf een aantal zaken in om het gebruik van een 
WV bij dienstaanbieders mogelijk te maken. De oplossing voor WV gaat uit van 
digitaal bevraagbare bronnen met registraties voor WV; deze moeten raadpleegbaar 
zijn door de machtigingsvoorziening.   
  
Diensten van dienstaanbieders moeten opengesteld worden voor het gebruik van 
een WV. De dienstaanbieder bepaalt en registreert zelf of zijn diensten voor (een 
type) WV openstaan. Bij deze diensten kan een WVer alleen terecht, als hij over 
een bevoegdheid met een passend type WV beschikt. Een en ander wordt in de 
dienstencatalogus geregistreerd.  
  
Stap 0: Vullen WV bronadministratie  

  

Stap 0 
• Vullen WV bronadministratie 

Stap 1  • M elden WV bij  DA’s door  WVer 

Stap 2 • Gebruik WV door  WVer 

Stap 3 • Beëindigen melding WV bij  DA’s 

Vooraf 
• Ontsluiten WV bronadministratie en  

diensten voor  WV (éénmalig) 
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Bronadministraties voor WV moeten gevuld worden en actueel gehouden. 
Uitspraken van een rechter die de juridische status van een persoon wijzigen, ofwel 
over de WV gaan, worden tijdig en volledig in bronadministraties (o.a. van J&V en 
de BRP) opgenomen. Hierin speelt de machtigingsvoorziening geen rol.  
  
Stap 1: Melden WV bij dienstaanbieders  
Bij de van toepassing zijnde dienstaanbieders meldt de WVer dat er sprake is van 
een wettelijk bevoegdheid voor een Vertegenwoordigde (niet alle dienstaanbieders 
kennen zo’n 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 controle van het feit dat iemand de bevoegde 
WVer is.  
  
Zo’n melding door een WVer sluit aan op een bestaande werkwijze van DAs met 
backofficeprocessen die reageren op een aantekening van WV in de eigen 
administratie. Hiermee kan een DA een Vertegenwoordigde uitsluiten van bepaalde 
handelingen, waarmee de ‘mag-niet’ functie van WV door DA’s lokaal wordt 
opgelost. Dienstaanbieders handelen niet autonoom op triggers uit bronnen voor 
WV: het is de WVer die bepaalt of melden nodig is, uiteraard binnen de scope van 
de toegekende WV, waardoor de Vertegenwoordigde zo nodig het eigenhandig 
handelen ontnomen wordt.  
  
Stap 2: Gebruik WV door WVer  
Wanneer een WVer bij een dienstaanbieder inlogt voor de Vertegenwoordigde, zal 
de machtigingsvoorziening om een actuele bevoegdheidsverklaring worden 
gevraagd, ‘is de WVer wel bevoegd om voor de Vertegenwoordigde te handelen?’ In 
[ref 8] staat hiervoor een ‘userstory’ beschreven waarbij de dienstaanbieder 
voorzien wordt van de benodigde verklaringen voor het nemen van de 
autorisatiebeslissing. Hoe de WVer de gewenste Vertegenwoordigde selecteert in 
zijn hoedanigheid als WVer zal door het Programma Machtigen worden 
uitgewerkt59.   
  
De Bron Dienst Vertaling ‘vertaalt’ een WV naar de diensten waarvoor de WV geldig 
is. Of een dienst voor een bepaald type WV open staat, heeft de DA eerder 
aangegeven in de dienstencatalogus.   
  
De Bevoegdheidsverklaringsdienst op zijn beurt verpakt het resultaat van de BDV 
naar een Bevoegdheidsverklaring zoals DA’s die ook gebruiken voor vrijwillige 
machtigingen. De DA is verantwoordelijk voor de autorisatie van de WVer voor 
toegang tot de verlangde dienst. De Bevoegdheidsverklaring wordt specifiek 
afgegeven voor de dienst waarvoor toegang namens een ander wordt verlangd én 
geeft duidelijkheid over het type WV van de WVer.   
  
Stap 3: 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.   
  
2.2 Verdeling Verantwoordelijkheden  
Rol  Verantwoordelijkheid  

                                                
59 In [ref 8] staat letterlijk dat de WVer bij het inloggen zijn hoedanigheid opgeeft; dat is juridisch niet noodzakelijk 

en is meer een optimalisatie van de gebruikersdialoog en het ophalen van de gewenste bevoegdheidsverklaring. 
Een ideale oplossing houdt echter wel rekening met bijzondere gevallen waarbij sprake is van meerdere vormen 
van WV of machtigingen voor dezelfde Belanghebbende (bijvoorbeeld Bewindvoering en Mentorschap kunnen 
tegelijk voorkomen).  
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Dienstaanbieder  - Registratie Dienst in DC voor welk type WV opgengesteld  
- Indien nodig voor de Dienstaanbieder, het bieden van een functie 

‘Melden WV’ voor WVers  
- Autorisatie van de WVer (mag-wel)   
- Autorisatie van de Vertegenwoordigde (mag-niet)  
  

WVer  - Melden WV bij relevante Dienstaanbieders   
- Zo mogelijk het beperken van vrijwillige machtigingen  
- Gebruik van de WV   
- Afmelden WV bij de Dienstaanbieder  

  
Raad voor de  Rechtspraak  - Beschikbaar stellen van bronnen voor WV met actuele gegevens  

- Vertaalregels tbv de Bron-Dienst-Vertaling  
  

RvIG  -  Beschikbaar stellen van bronnen voor WV (BRP) met actueel 
gegevens  

  
Machtigingsvoorziening  - Ophalen wettelijke bevoegdheden uit bron, geen interpretatie 

anders dan de Bron-Dienst-Vertaling  
- Afgeven BHV  

  
2.3 Groeipad in de ontwikkeling van WV  

Voor WV is het volgende groeipad onderkend [ref 11, oa verslag 4e expertsessie]:  

Online Toegang voor WVers voor minderjarigen en meerderjarigen De 
online toegangsverlening aan WVers t.b.v. zowel minder- als 
meerderjarigen heeft de hoogste prioriteit voor de oplossingsrichting voor 
WV (‘mag-wel’ toegang verlenen) en is beoogd onderdeel van Plateau 1 van 
het Programma Machtigen. De aanname hierbij is dat a) de BRP als bron 
voor WV voor minderjarigen wordt gebruikt en b) nieuwe bronnen voor WV 
voor meerderjarigen, Raad voor de Rechtspraak, ontsloten worden door de 
machtigingsvoorziening (zie uitgangspunten). Bij het ontsluiten van 
bronnen van WV kan een groeitraject zitten, doordat niet alle bronnen voor 
WV tegelijkertijd beschikbaar zullen zijn: groei in de soorten WV die 
ondersteund worden of groei in de dekkingsgraad van een bepaald type 
WV: Bewindvoering en curatele hebben de hoogste prioriteit en 
mentorschap mag op een later moment.  
  

Verdere automatiseringswensen mogen op een later moment gerealiseerd worden 
[ref 11, oa verslag 4e expertsessie]:  

S2S Toegang voor WVers meerderjarigen  
Professionele bewindvoerders hebben behoefte aan S2S koppelingen met 
dienstaanbieders. Focus is om voor deze WVers de S2S oplossing geschikt 
te maken, waarbij bevoegdheidsverklaringen worden gebruikt in de 
autorisatie bij communicatie tussen (gecertificeerde) software pakketten 
van bewindvoerders.  
  
Beheer van vrijwillige machtigingen door de WVer  
Het is de taak van de WVer om vrijwillige machtigingen van een 
Vertegenwoordigde die onder WV komt te staan, waar nodig op te (laten) 
schorten of nieuwe te voorkomen. Een vergelijkbare taak als het melden 
van een WV door de WVer bij een dienstaanbieder. Een adequate oplossing 
voor de machtigingsvoorziening is om de WVer, binnen het bereik van de 
WV, beheerrechten te geven op de vrijwillige machtigingen van de 
Vertegenwoordigde. In de 4e expertsessie [ref 11] is geconstateerd dat 
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vrijwillige machtigingen in dit stadium geen probleem vormen voor de 
werkzaamheden van de WVer en het opschorten of voorkomen van nieuwe 
vrijwillige machtigingen geen hoge prioriteit heeft.  
  
Centraal portaal voor melding van WV bij DA’s  
Een centraal portaal voor melding van WV bij DA’s, zou het voor WVers 
gemakkelijker kunnen maken om bij relevante DA’s de melding te doen 
voor WV. Door de bewindvoerders is zo’n portaal als nice-to-have 
geclassificeerd; mede omdat de (softwareleveranciers van) relevante DA’s 
uiteraard wel zo’n  
geautomatiseerd proces moeten ondersteunen, wat zeker niet van vandaag 
op morgen realiteit zal zijn.     
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3. Vraagstukken nader uit te werken  
  
Attributen versus Dienstensets  
Bij de registratie van diensten in de Diensten Catalogus moet duidelijk zijn voor 
welk type of typen WV de dienst te gebruiken is. Het type WV kan bepalend zijn 
voor de inhoud van de af te nemen dienst en wordt daarom ook meegegeven 
middels de BHV.   
  
Het aangeven van het type WV middels attributen bij Diensten en in een BHV 
verdient de voorkeur boven een oplossing middels Dienstensets per type WV. Het 
gebruik van attributen biedt flexibiliteit, uitbreidbaarheid en goede beheerbaarheid 
binnen de machtigingsvoorziening. Immers een type WV is eenvoudig in meerdere 
subtypen op te delen of een nieuw is toe te voegen (in de praktijk worden al 
meerdere subtypen van Bewindvoering onderkend); en middels attributen is een 
meervoudig voorkomen van het type WV aan te geven in een BHV (bij mentorschap 
en bewindvoering). Een oplossing met Dienstensets vermindert de beheerbaarheid 
van de DC door de toename van grote Dienstensets. Daarbij Dienstensets worden 
voor een ander doel ingezet dan de vorming van een gebruiksvriendelijk 
‘machtigbaar mandje met diensten’ wat ook weer beheer consequenties heeft, zoals 
het wel of niet zichtbaar zijn voor DS’s voor gebruikers60.  
  
Het huidige DigiD Machtigen kent nog geen attributen voor WV, maar wel al het 
concept van Dienstensets en een Dienstencatalogus. Een oplossing met per typeWV 
een eigen Dienstensets is mogelijk; dit is niet de volwassen oplossing maar wel snel 
te realiseren in DigiD Machtigen. Mocht er voor een snelle realisatie gekozen 
worden, dan is een latere doorgroei naar een volwassen oplossing noodzakelijk.  
  
Berichtenbox  
Inzage in de Berichtenbox van de Vertegenwoordigde door de WVer kan middels 
een Bevoegdheidsverklaring zonder dat de DA een box-adreswijziging hoeft door te 
voeren, dit i.t.t. de ‘papieren’ post waarvoor een post-adreswijziging naar het adres 
van de WVer nodig is. Een voordeel van inzage middels een Bevoegdheidsverklaring 
is, dat zodra er geen geldige bevoegdheid meer is, er ook geen inzage meer is.   
  
Verdere uitwerking van een Berichtenbox oplossing is nodig omdat de oplossing 
voor digitale toegang voor WVers anders niet compleet is: denk aan een blokkade 
tegen het weggooien van berichten door een Vertegenwoordigde, versturen van 
notificaties aan de WVer, en de begrijpelijkheid voor alle betrokkenen in de keten.   
  
Uitwerking is een onderwerp voor Dienstaanbieders en de Berichtenbox, geen 
onderwerp voor het Programma Machtigen. Dit signaal is door het programma bij 
Logius Toegangsdiensten afgegeven.  
  
Ouderlijk gezag, voogdij en de BRP  
De werking van Ouderlijk Gezag in relatie tot gegevens in de BRP moet verder 
onderzocht worden: Zijn de gegevens in de BRP (altijd) als authentieke bron juist 
en voldoende actueel voor toegang tot gevoelige (zorg)diensten of moeten er nog 
aanvullende controles plaatsvinden tegen een andere bron zoals het CGR?   
  
Dit onderwerp wordt nog verder uitgezocht.  

  
     

                                                
60 Bij het gebruik van Dienstensets zijn aanpassingen nodig aan de DC om dit type machtigbare diensten niet te 

tonen aan gebruikers bij de selectie van een machtigbare dienst omdat feitelijk een (verborgen) kenmerk voor 
WV is toegevoegd.  
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4. Referenties  
Ref.  Titel  Referentie en versie  Datum  

1.  
Knelpunten met DigiD en DigiD 
Machtigen   

Brief Nationale Ombudsman aan Logius over 
knelpunten met DigiD en DigiD Machtigen   

15 april 2014  

2.  Hoezo Mijnoverheid  
Hoezo Mijnoverheid, rapport Nationale 
Ombudsman  

6 september 2017  

3.  
Reactie op Klacht tegen wijze waarop 
DigiD is georganiseerd  

Reactie op commissiebrief Klacht tegen wijze 
waarop DigiD is georganiseerd  

14 november 2017  

4.  
Onderzoeksverslag Wettelijke 
Vertegenwoordiging  

20151217 Onderzoeksverslag C09  december 2015  

5.  Curatele, bewind en mentorschap  Curatele, bewind en mentorschap, 
informatieblad ministerie van V&J  

augustus 2016  

6.  Handleiding Uitvoeringsprocedures  Handleiding Uitvoeringsprocedures (BRP) 
versie 2.5  

15 november 2016  

7.  PSA Pilot Wettelijke 
Vertegenwoordiging   

20161130 PSA Pilot Wettelijke  
Vertegenwoordiging v092  

november 2016  

8.  Uitgangspunten voor autorisatie bij 
digitale overheidsdiensten.  

Notitie machtigen en wettelijke 
vertegenwoordiging, Mariette Lokin e.a., 
versie 0.99  

juli 2013  

9.  Jaarverslag Rechtspraak 2017  Jaarverslag Rechtspraak 2017  april 2018  

10.  PSA eID  Programma Architectuur eID. De Programma 
Start Architectuur (PSA) geeft inzicht in de 
globale capabiliteiten welke worden 
gerealiseerd met het programma eID. Het 
specificeert daarbij de principes, richtlijnen en 
kaders voor de verschillende deelprojecten/ 
programma’s binnen het programma. Concept 
versie 1.4, in ontwikkeling  

maart 2018  

11.  Verslagen expertsessies Wettelijke 
Vertegenwoordiging  

Van de vier expertsessies WV (Programma 
Machtigen) zijn verslagen gemaakt, 
gereviewed en aan deelnemers toegestuurd  

2018  

  

  
    
5. BIJLAGE: Wettelijke Vertegenwoordiging in meer detail  

5.1 Wettelijke Vertegenwoordiging zonder overdracht van bevoegdheid  

  
Er zijn rollen van wettelijke vertegenwoordiging die op een andere manier ingevuld 
worden en daardoor buiten scope van een oplossing voor wettelijke 
vertegenwoordiging vallen, wanneer er sprake is van insolventie. Het gaat om de 
rol van curator bij faillissementen en de WSNP bewindvoerder bij schuldsanering 
van natuurlijke personen. Het verschil met andere vormen van wettelijke 
vertegenwoordiging is dat de vertegenwoordigers in deze rol niet de belangen van 
de Vertegenwoordigde vertegenwoordigen, maar die van de schuldeisers.  
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In beide gevallen (curator bij faillissementen en de WSNP bewindvoerder bij 
schuldsanering van natuurlijke personen) houden de vertegenwoordigers toezicht 
op het naleven van de door de Vertegenwoordigde gemaakte afspraken. De 
Vertegenwoordigde blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen financiën en 
vermogen, er worden geen bevoegdheden overgedragen. Een bewindvoerder i.g.v. 
een natuurlijke persoon regelt derhalve alleen de betaling van schulden die onder 
de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten.   
  
Dat geldt ook voor lichtere vorm van WV bij schulden, namelijk schuldenbewind. 
Het algemene beschermingsbewind, onderbewindstelling van goederen, is bedoeld 
voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, blijvend of tijdelijk, 
niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. In 2014 is de wet 
gewijzigd en worden er ook zogenaamde schuldenbewinden61 toegekend in geval 
van verkwisting en problematische schulden. Bij schuldenbewinden heeft de 
bewindvoerder vooral de rol om toe te zien op het naleven van een betaalregeling 
van de onder bewind gestelde of het doen van aangifte bij de belasting, maar heeft 
niet de bevoegdheid om zelf deze aangifte te doen. Schuldenbewind is daardoor 
niet verder besproken in de expertgroep en ook buiten scope van een online 
oplossing voor WV.   

5.2 Meerdere Wettelijke Vertegenwoordigingen en Vertegenwoordigers  

Minderjarig  
In de Handleiding Uitvoeringsprocedures [ref 6] staat de BRP registratie beschreven 
van wie er belast is met het gezag over de minderjarige persoon (categorie 01) 
Mogelijke waarden zijn:  

1 = Ouder1 heeft het gezag  
2 = Ouder2 heeft het gezag  
D = een of meer derden hebben het gezag  
1D = Ouder1 en een derde hebben het gezag 2D 
= Ouder2 en een derde hebben het gezag  
12 = Ouder1 en Ouder2 hebben het gezag  
  

Verder staat er bij dit onderwerp vermeld [ref 6] “In alle gevallen geldt dat de 
rechter beslissingen kan nemen waardoor het gezag anders kan zijn. Ten aanzien 
van afstamming is geregistreerd partnerschap niet gelijk aan een huwelijk. Dit maakt 
ook verschil voor het gezag.”   
  
Meerderjarig  
Voor een meerderjarige kan er sprake zijn van curatele of van bewind en/of 
mentorschap. Wettelijk vertegenwoordigers kunnen natuurlijk of rechtspersonen 
zijn. Meestal wordt er één WVer benoemd, maar er kunnen ook twee WVers worden 
benoemd in geval van natuurlijke personen, bijvoorbeeld de ouders. Als de WVer 
een rechtspersoon is, worden er soms één en soms twee medewerkers specifiek 
benoemd.  

5.3 Controlevragen naar Wettelijke Vertegenwoordiging  

De Raad voor de Rechtspraak ziet twee soorten vragen naar het bestaan van een 
WV:  
  
Vraag tbv autorisatie van de Vertegenwoordigde  
Wat is de juridische status van iemand ofwel is er een belemmerende juridische 
status om een dienst te gaan leveren. De Vertegenwoordigde hoeft dan niet te zijn 
ingelogd wat de praktijk is, maar heeft wel een aanvraag voor een dienst, zoals een 

                                                
61 In publicaties wordt schuldenbewind soms als onderdeel van beschermingsbewind genoemd en soms als twee aparte 

vormen van bewind. Een schuldenbewind wordt in dit document als aparte vorm aangeduid.  
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toeslag o.i.d., gedaan. Feitelijk wordt er een autorisatie-vraag voor de 
Vertegenwoordigde gedaan met een mogelijk een ‘Mag-niet’ antwoord. Soms is 
alleen een ‘Nee’ genoeg als antwoord, maar in de praktijk worden ook meer 
gegevens opgevraagd, zoals informatie van de WVer. Vragen of een  
Vertegenwoordigde wel of niet onder bewind staat of failliet is, worden veel gesteld 
door onder andere CJIB, BKR en banken.  
  
Vraag tbv autorisatie van de WVer.   
De autorisatie vraag voor de WVer die aan het inloggen is, heeft nog geen 
oplossing. Het antwoord op deze vraag moet aangeven of de WVer namens de 
Vertegenwoordigde de bevoegdheid heeft om de gewenste dienst af te nemen.   

5.4 Bronnen voor Wettelijke Vertegenwoordiging  

Bestaande bronnen  
Bestaande bronnen om te controleren of er sprake is van wettelijke 
vertegenwoordiging, uitgezonderd mentorschap, zijn het BRP, het CGR en het 
CCBR:  

- Voor meerderjarigen onder WV staat in de BRP alleen het curatele deel, niet 
het bewindsdeel of mentorschap. De BRP vermeldt alleen dat iemand onder 
curatele staat, niet wie de curator is.  

- Voor minderjarigen onder gezag staan in de BRP de ouders vermeld; voor 
derden, toegekend door de rechter, alleen dat er sprake is van een derde, 
niet wie deze persoon is.  

- In het CCBR zijn echter niet alle bewinden vastgelegd of openbaar 
gepubliceerd.   
  

Voor mentorschap is nog geen centraal register of bron beschikbaar.  
Vermeldenswaard is dat er een lijst met landelijke erkende bewindvoerders bestaat, 
die door dienstaanbieders wordt geraadpleegd als een nog onbekende WVer claimt 
voor een Vertegenwoordigde te mogen optreden.  
  
Nieuwe bronnen van de Raad voor de Rechtspraak  
De Raad voor de Rechtspraak werkt aan de ontsluiting van de bronadministraties 
voor alle wettelijke vertegenwoordigingen die door de rechter zijn uitgesproken en 
die nu deels ‘gepubliceerd’ worden in het CCBR en CGR .Voor dienstverleners 
worden op termijn alle geregistreerde wettelijke vertegenwoordigingen, zowel 
openbare als niet-openbare uitspraken, bevraagbaar.  

- Aansluiten op legacy bronnen voor WV is nu al mogelijk; niet bevraagbaar 
op persoons en organisatie identiteitnummers en administratie is ‘vervuild 
en niet volledig’.  

- De nieuwe bron voor WV van de Raad voor de Rechtspraak komt als hub 
beschikbaar, en zou bevraagbaar moeten worden op persoons en 
organisatie identiteitsnummers.  

- Logius of een machtigingsvoorziening kan daar op aansluiten, mits 
autorisatie geregeld.  

- Een autorisatiemodel moet er voorzorgen dat alleen rechtmatige partijen 
toegang krijgen. Niet alle gegevens over WV zijn openbaar, maar wel 
moeten alle gegevens over WV beschikbaar zijn voor een gerechtigde partij, 
dit ivm de directe rechtsgevolgen die een WV met zich meebrengt (een 
WVer heeft vaak te veel rechten en niet te weinig; in voorkomende gevallen 
zijn het niet de WVers die klagen maar de dienstaanbieders en de 
Vertegenwoordigden).  

  
De kwaliteit van de gegevens in bronadministratie wordt sterk verbeterd:  

- Geen papieren administratie meer, direct up-to-date gegevens.  
- De bron wordt leidend, niet de papieren beschikkingen.  
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- Alle nieuwe zaken gaan digitaal, oude zaken zoveel digitaliseren, over ca 2 
a 3 jaar gereed is de wens.  

- Faillissement registratie is al 80% op orde.  
  
Voorlopige prognose van de Raad voor de Rechtspraak voor het ontsluiten van 
gegevens middels een gegevens-hub (zoals door Eric Boerma aangegeven, 14 
maart 2018) :  

- Onderzoeksrapport per voorjaar 2018.  
- Organisatie en techniek ingericht voorjaar 2019.  

  
Faillissementen komen voor bij bedrijven of privé situaties. In het laatste geval 
worden vaak ‘tijdelijke privé faillissementen’ uitgesproken; deze worden vooralsnog 
niet geautomatiseerd, aangezien zo’n tijdelijke situatie overgaat naar de WSNP.  
  
Overzicht van bestaande bronnen en ontwikkelingen daarin  
Bronnen WV voor Minderjarigen  

- BRP (Basisregistratie Personen)  
- Ouderlijk gezag minderjarigen  
- Gegevens (welke?) van beschikking over het ouderlijk gezag of voogdij  
- Bevraging op peroonsnr’s: Ja, BSN  
- CGR (Centraal Gezagsregister)  
- Beschikkingen over ouderlijk gezag of voogdij  
- Bevraging op persoonsnr’s: Nee, niet openbaar raadpleegbaar  

  
Bronnen WV voor Meerderjarigen  

- BRP (Basisregistratie Personen)  
- Aantekening dat er sprake is van curatele, niet wie de WVer is   
- Bevraging op nr’s: Ja, BSN  
- CCBR (Centraal Curatele- en Bewindregister)  
- Bewinden uitgesproken voor 2014 zijn in beginsel niet openbaar.  
- Schuldenbewinden, sinds 2014 mogelijk, worden verplicht gepubliceerd  
- Beschermingsbewinden worden gepubliceerd als de kantonrechter daartoe 

beslist.  
- Vanaf 1996 zijn gegevens Vertegenwoordigde curatelen opgenomen in het 

register. De gegevens van oudere curatelen – van voor 1996  
– zijn mogelijk niet volledig  

- Alleen openbaar raadpleegbare gegevens. Mentorschap wordt NIET 
gepubliceerd.  

- Bevraging op nr’s: Nee, Het huidige CCBR is niet op BSN en/of KvKnr 
bevraagbaar  

- Digitale bronadministratie van de Raad voor de Rechtspraak  
- Aan ontsluiting van de Bron wordt gewerkt  
- Bron wordt gecompleteerd met historische (papieren) gegevens  
- Bevraagbaar op persoonnr’s: Ja, in ontwikkeling  

5.5 Cijfers Wettelijke Vertegenwoordiging igv meerderjarigen  

Bewindvoering  
De aantallen bewinden zijn groot en groeiende wat het belang van een oplossing 
voor WVer van het type Bewindvoering onderstreept.  
  
Professionele bewindvoerders werken met softwarepakketten om hun bewinden 
volgens wettelijke regels uit te voeren. Er zijn ca. acht grote pakketleveranciers en 
daarnaast veel kleine softwarebouwers (ontbreken van certificering maakt dat 
kleine bouwers ook op de markt actief zijn).   
  
De grote bewindvoerdersorganisaties werken met de grotere softwarepakketten en 
zijn digitaal aangesloten op de Raad voor de Rechtspraak met een S2S koppeling. 
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Vaak gebruiken deze organisaties voor diensten als de belastingdienst ook een 
softwarepakket met een S2S koppeling met de Belastingdienst.  
  
Aantallen bewinden:  

- Totaal aantal bewinden orde 400.000, groeit nog steeds [ref 9]  
- Alle 150.000 bewinden van de grote bewindvoerders zijn per eind 2018 

ingevoerd in een bron bij de Raad voor de rechtspraak [ref 9]  
- Aantal bewinden orde 3000 per grote bewindvoering organisatie, volgens 

informatie van BBKN  
  
Het familiebewind bestaat naast de professionele bewindvoering. Deze 
nietprofessionele bewindvoerders hebben in de praktijk maximaal drie bewinden 
toegekend gekregen omdat anders aan opleiding en eisen voor professionele 
bewindvoering gedaan moet worden.  
  
Uitzonderingen en beperkingen in WV  
In wettelijke vertegenwoordigingen worden regelmatig beperkingen of 
uitzonderingen in het werkingsgebied aangegeven, bijvoorbeeld bij curatele waarbij 
de Vertegenwoordigde voor sommige handelingen geen toestemming van de 
curator nodig heeft of bij een bewind waarbij niet alle goederen onder het bewind 
vallen.  
  
Voor bewinden is geconstateerd dat de meeste bewinden geen uitzonderingen op 
goederen bevatten:  

- Meer dan 95% van de bewinden is standaard, bevat geen uitzonderingen of 
beperkingen  

  
Faillissementen  
Ter illustratie tegenover grote aantallen bij Bewindvoering hebben de WVers die 
faillissementen afhandelen, een beperkt aantal dossiers onder beheer, wat voor 
Raad voor de Rechtspraak reden is om een portaalingang te bieden en geen S2S 
koppeling.   
  
Aantallen Faillissementen:  

- Actieve Faillissementen dossiers, orde 30 per WV-organisatie  

    
6. BIJLAGE: Bevoegdheden WV (excl WSNP) in meer detail  
  

  
Bij minderjarigen    

  
   heeft de bevoegdheden 

om:  
Ouder of voogd  Algemeen:  

- De benodigde wettelijke handelingen te verrichten.  
  
Specifiek in de zorg:  

- Vanaf 12 tot 16 jaar: handelingsbekwaam voor hun kind; sprake van 
‘dubbele toestemming’, dus toestemming van het kind nodig voor 
behandeling of onderzoek.  

- Vanaf 16 jaar: geen zelfstandig recht op informatie of inzage dossier. 
Als het kind wilsbekwaam is, worden de ouders en voogden niet 
gevraagd om toestemming.  
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Minderjarige zelf  
(Vertegenwoordigde die door 
ouder of voogd wordt 
vertegenwoordigd)  

Algemeen:  
- Vanaf 12 jaar mag zonder toestemming van ouders of voogd een ID 

middel worden aangeschaft bij de gemeente  
- Tot 14 jaar handelingsonbekwaam en niet wettelijk aansprakelijk. Wel 

bevoegd om aankopen te doen die gebruikelijk zij voor deze leeftijd.  
- Vanaf 16 jaar wettelijk aansprakelijk.  
- Vanaf 14 jaar is een ID middel verplicht.  
- Vanaf 14 jaar geldt de wet op de EBV (Elektronische Berichten 

Voorziening) ofwel verplicht gebruik van de Berichtenbox.  
  
Specifiek in de zorg:  

- Vanaf 12 tot 16 jaar: sprake van ‘dubbele toestemming’, dus 
toestemming van minderjarige zelf nodig voor behandeling of 
onderzoek.  

- Vanaf 16 jaar: wilsbekwame minderjarige mag zelf belissen.  
  
Specifiek in het onderwijs:  

- Inloggen voor lesprogramma’s  
- Gebruik chatvoorzieningen voor kinderen  

  
     

  
Bij meerderjarigen    

  
   heeft de bevoegdheden 

om:  
Curator  Algemeen:  

 -  Alle rechtshandelingen te verrichten  
  

Onder curatele gestelde 
persoon  
(Vertegenwoordigde die door 
de curator wordt 
vertegenwoordigd)  

Algemeen:  
- Geen rechtshandelingen te verrichten; immers de onder curatele 

gestelde persoon is handelingsonbekwaam  
- (NB: Igv een faillissement blijft de onder curatele gestelde persoon wel 

handelingsbekwaam).  
  

    
Bewindvoerder Bescherming  
of Schulden  
  
  
  
  
  
Bewindvoerder WSNP  

Specifiek financieel, zowel Bescherming als Schulden  
- Behartigen van de financiële belangen (die onder bewind zijn gesteld)  
- Igv Beschermingsbewind: de onder bewind gestelde persoon is 

handelingsonbekwaam.  
- Igd Schuldenbewind: de onder bewind gestelde persoon blijft 

handelingsbekwaam, en de Schulden Bewindvoerder ziet toe op 
afhandeling van schulden, maar handelt eea niet zelf af.  

  
Specifiek financieel, WSNP, Wet schuldsanering natuurlijke personen  

- De WSNP Bewindvoerder is geen wettelijk vertegenwoordiger, en 
vertegenwoordigt de belangen van schuldeisers  
  

Onder bewind gestelde 
persoon  
(Vertegenwoordigde die door 
de bewindvoerder wordt  
vertegenwoordigd)  
  

Specifiek financieel, zowel Bescherming als Schulden  
-  Mag niet beslissen over goederen (inclusief financiën) die onder bewind 

staan.  
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Mentor  
  
  

  

Specifiek zorg:  
 -  Beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en verpleging.  

Onder mentorschap gestelde 
persoon  
(Vertegenwoordigde die door 
de mentor wordt  
vertegenwoordigd)  
  

Specifiek zorg:  
-  Mag niet meer zelfstandig beslissen over zorg en verzorging, wel over 

financiële zaken.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
In ref 5, worden bevoegdheden, maatregelen, i.g.v. WV voor meerderjarigen, als 
volgt kort samengevat:  
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7. BIJLAGE: Alternatieve oplossingsrichtingen  

7.1 Alternatief: Online centraal melden van WV  

Eénmalig on-line aangeven bij de centrale machtigingsvoorziening dat er sprake is 
van een wettelijk bevoegdheid en waarbij de wensen van de WVer voor één of 
meerdere dienstaanbieders wordend doorgegeven (denk aan postadres of 
rekeningnummer wijzigen). Bewindvoerders zien dit alternatief als een nice-to-have 
oplossing.  
  
De betrokken dienstaanbieders krijgen een push-bericht van het bestaan van een 
wettelijke vertegenwoordiging.  
  
Belangrijkste nadelen zijn:  

- Dienstaanbieder specifieke processen zoals opvragen van specifieke 
dossiers vragen toch deels voor een handmatige afhandeling bij de WVers 
en dienstaanbieder.  

- Grote WVers werken vanuit softwarepakketten met veel variatie wat 
integratie met zo’n centrale meldfunctie voor een groot deel van de WVers 
een lastig en langdurig traject maakt.  
  

Belangrijkste voordelen zijn:  
+ Meer gemak, efficiëntie voor de WVers  

7.2 Alternatief: Vrijwillige machtiging  

Wettelijke Vertegenwoordiging o.b.v. een vrijwillige machtiging is eerder 
voorgesteld als snel realiseerbare oplossing, bijvoorbeeld voor een pilot. Deze 
oplossing is in eerder onderzoek naar WV afgevallen in overleg met J&V, BZK 
Beleid, de Belastingdienst, belangenorganisaties van Bewindvoerders en Logius.   
  
Belangrijkste nadelen zijn:  

- De WVer is ongewenst afhankelijk van zijn cliënt, de Vertegenwoordigde, 
voor het aangaan van een vrijwillige machtiging die door de 
Vertegenwoordigde ook weer kan worden ingetrokken.  

- Een schatting van de belangenorganisatie van bewindvoerders is dat bij 
deze oplossing de dekkingsgraad slechts 10% is doordat 
Vertegenwoordigden niet mee willen of kunnen werken.   

- Juridisch niet juist want de WVer heeft al het recht om te handelen voor de 
Vertegenwoordigde, die in voorkomende gevallen WV zelfs niet 
handelingsbevoegd is om een vrijwillige machtiging aan te gaan.  

- Er zijn werkbare bypasses voor bewindvoerders ontstaan, en die gaan 
verdwijnen als een (gedoog)oplossing middels vrijwillige machtigingen 
actief wordt gepromoot. De belangenorganisatie wil dat er een structurele 
gedegen oplossing komt.  

- Bij controle van een machtiging door een dienstaanbieder is het niet 
mogelijk om de dienstaanbieder te melden of er sprake is van een 
wettelijke bevoegdheid of vrijwillige machtiging. Gaat in tegen de wens van 
een gedegen oplossing.  

- Veiligheidsrisico’s doordat wettelijk bevoegdheden vastgelegd als vrijwillige 
machtigingen toch herkenbaar zijn als een wettelijke bevoegdheid, aan de 
naam of organisatie van de gemachtigde, terwijl de machtigingsvoorziening 
met een registratie voor vrijwillige machtigingen daar geen adequate 
maatregelen op kan nemen.  
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Overigens, een machtigingsvoorziening zal niet voorkomen dat een WVer in overleg 
met de Vertegenwoordigde, een vrijwillige machtiging aangaat. Dit kan bijvoorbeeld 
bewindvoerders geld besparen in aangiftesoftware inkomstenheffing. Dit kan voor 
dienstaanbieders een ongewenste route zijn, waarbij het diffuus wordt of er nu wel 
of geen sprake meer is van een wettelijk verplichte taak die wordt uitgevoerd door 
de WVer.  

7.3 Alternatief: Instrumentele administratie voor WV  

Als alternatief voor de bronadministraties van WV zou een nieuw aan te leggen 
instrumentele administratie in de machtigingsvoorziening kunnen dienen. Dit 
alternatief wordt niet verder onderzocht. Nadelen:  

- De expertgroep stelt duidelijk dat dit een ongewenst alternatief is.  
- In een eerder onderzoek naar WV is zo’n oplossing (bestuurlijk) niet 

haalbaar gebleken.  
- Grotere complexiteit van de oplossing dan vooraf gedacht, zoals in eerder 

onderzoek is geconstateerd [ref 7] PSA WV uit 2016.  

7.4 Alternatief: ‘Mag-niet functie’ als onderdeel van de authenticatiedienst  

Hoewel de ‘mag niet’ functie buiten scope van een machtigingsvoorziening volgens 
het Programma Machtigen is gelegd, is de ‘mag-niet’ functie wel onderdeel van het 
totale vraagstuk van WV. De gekozen oplossing: Na de melding van een WV en de 
aantekening daarvan bij dienstaanbieders, kan een Vertegenwoordigde o.b.v. deze 
aantekening een dienstafname ontzegd worden.   
  
Een besproken wens of alternatief voor de ‘mag-niet’ functie is om deze functie bij 
een authenticatiedienst onder te brengen waarmee het gebruik van een 
authenticatiemiddel voor of bij bepaalde diensten is te blokkeren. Dit lijkt niet direct 
te stroken met de verantwoordelijkheid van authenticatiediensten voor het 
vaststellen van identiteiten en identiteitskenmerken van een persoon en niet voor 
het autoriseren aan de hand van tijdelijke toegekende of deels ontnomen rechten 
van een persoon waarbij leesrechten behouden moeten blijven. Laat niet verlet dat 
er een duidelijke wens is voor een geïntegreerde oplossing van de ‘mag-niet’ functie 
als onderdeel van het authenticatieproces voor de toegangsverlening. Deze 
oplossingsrichtingen voor een ‘mag-niet’ functie vallen echter buiten scope van het 
onderzoek Wettelijke Vertegenwoordiging.  

7.5 Alternatief: Professionele bevoegdheid  

Niet besproken in de expertsessies, maar wel een onderdeel van het totale 
machtigingenlandschap, waar ook sprake van WV kan zijn.  
  
Professionals of organisaties die als WVer optreden kunnen als zodanig centraal 
worden geregistreerd. Voor bewindvoerders is er zo’n register met gecertificeerde 
organisaties. Wanneer de professional of de medewerker van zo’n organisatie (met 
de juiste eHerkenning bevoegdheid) bij een Dienstaanbieder namens een 
Vertegenwoordigde zegt te willen handelen, dan hoeft er geen controle te worden 
gedaan bij de bron-registratie voor de WV, wel bij bron-registratie van 
gecertificeerde professionele WVers: De professional wordt op de ‘blauwe ogen’ 
geloofd. De machtigingsvoorziening geeft een bevoegdheidsverklaring (die afwijkt 
van het standaard machtigingstriplet omdat de Vertegenwoordigde niet genoemd in 
deze verklaring) af waaruit blijft dat het om een professionele vertegenwoordiging 
gaat.   
  
Als beveiligingsmaatregel kan het gebruik van de bevoegdheid voor een 
Vertegenwoordigde wel gemeld worden bij deze Vertegenwoordigde (per post of 
digitaal). Misbruik van de professionele bevoegdheid wordt bestraft en kan tot 
schrappen uit de registratie van gecertificeerde professionals leiden.  
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Dit alternatief sluit de voorkeursoplossing niet uit en kan een aanvullende oplossing 
zijn voor vormen van WV waarvoor nog geen bron-registratie is ontsloten of waar 
het wettelijk geregeld is dat de professional per definitie geloofd kan of moet 
worden (bijvoorbeeld een advocaat die namens een cliënt optreedt).  
  
Of en hoe een ‘professionele bevoegdheidsfunctie’ wordt vormgeven is onderdeel  
het Programma Machtigen, buiten scope van het onderdeel Wettelijke  
Vertegenwoordiging.      
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8. BIJLAGE: Toelichting op gebruikte termen  
Term  Toelichting  

Beschikking  Beschikking is in dit geval een uitspraak van de kantonrechter in een  
verzoekschriftprocedure. De beschikking wordt op papier verstrekt. De te publiceren 
beschikkingen worden in een register, dé bron, van de rechtspraak geregistreerd.  
  
Artikel 1:3 Awb o  1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke 

beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. o  2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat 
niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een 
aanvraag daarvan.  

  
De ingangsdatum bevoegdheid is de ingangsdatum zoals die op de beschikking 
vermeld staat.  
  
Artikel 3:40 Awb o  Een besluit treedt niet in werking voordat het 

is bekendgemaakt.  
  

Artikel 3:41Awb o  1. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer 
belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan 
hen, onder wie begrepen de aanvrager.  

  
De einddatum wettelijke bevoegdheid is de einddatum zoals die eventueel op een 
beschikking vermeld staat of de datum waarop een opvolgende beschikking van 
kracht wordt. Er is niet altijd een einddatum bekend.  

Bevoegdheid   Het recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen (Van Dale).  

Bevoegdheidsverklari 
ng (BHV)  

Digitaal getekende verklaring waarin een bevoegdheid om voor de genoemde dienst 
te handelen namens een ander staat vermeld; de verklaring is te interpreteren door 
de dienstaanbieder.  

Bevoegdheidsverklari 
ng dienst (BHVD)  

Publieke deel van de machtigingsvoorziening dat een bevoegdheidsverklaring 
afgeeft.  

Bron Dienst Vertaling 
(BDV)  

Publieke deel van de totale machtigingsoplossing dat de (soort) WV zoals 
opgenomen in een bronadministratie, vertaalt naar de van toepassing zijnde 
Diensten voor de (soort) WV.  

Vertegenwoordigde   
  

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2 Awb). De  
Vertegenwoordigde is dus de persoon waarop de rechtsgevolgen van een 
overheidsdienst direct betrekking hebben. (eID)   
  
De Vertegenwoordigde bij wettelijke vertegenwoordiging is een natuurlijke persoon, 
geregistreerd in de BRP, vertegenwoordigd door een Wettelijk Vertegenwoordiger.  
  
Een machtigingsrelatie wordt in het Programma Machtigen beschreven als een 
triplet van Gemachtigde, Vertegenwoordigde en Dienst. De Gemachtigde is in geval 
van een WV de WVer. De Vertegenwoordigde is de persoon die door WVer wordt 
vertegenwoordigd.  

Wettelijke 
vertegenwoordiging 
van meerderjarigen  
(WV van 
meerderjarigen)  

Bij wettelijke vertegenwoordiging voor meerderjarigen is de bevoegdheid gekoppeld 
aan de toegewezen maatregel. Afhankelijk van de maatregel wordt de bevoegdheid 
van de Vertegenwoordigde beperkt of volledig ontnomen.  
  
Bij meerderjarigen zijn er drie maatregelen:  

o Ondercuratelestelling o 
 Onderbewindstelling  
o Mentorschap  

  
Wettelijk  
Vertegenwoordiger 
van een minder- of 
meerderjarige 
(WVer)  

Een natuurlijk persoon, geregistreerd in de BRP, of een rechtspersoon, geregistreerd 
bij de Kamer van Koophandel en in bezit van KvK nummer of RSIN, aangewezen 
door een rechter.  
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Overheids- 
dienstaanbieder /  
Afnemer of  
Dienstaanbieder  
(DA)  

Definitie in de AMvB Ebv: “een overheidsorgaan dat, of een rechtspersoon met een 
wettelijke taak, niet zijnde een overheidsorgaan, die bij de uitoefening van zijn taak 
of bevoegdheid een dienst aanbiedt voor elektronisch verkeer/berichtuitwisseling 
tussen hem en gebruikers”   
  
NB: In NORA is afnemer de (eind)klant, bijv de burger die een dienst afneemt.  

    
9. BIJLAGE: Deelnemers expertsessies WV  
Deelnemers aan en agendaleden van de vier expertsessies Wettelijke  
Vertegenwoordiging die in wisselende samenstelling bijeen is geweest in de periode 
november 2017 – maart 2018  
  
Deze informatie is niet opgenomen in deze gepubliceerde versie van het document, maar is op te 
vragen bij programma Machtigen / Logius. 
   
  



 

 

Definitief | PSA Machtigen – plateau 1 | 10 juli 2018  

  

Bijlage 7: Persona’s  
   
  



 

 

   



 

 

  

Machtigen Persona’s 

Versie : 0.9 

Datum: 4 - 12 - 2017 



 

  Niet          Veel  Niet         
 Veel 

Kleur  

  

Niet          Veel Niet          Veel 

Profiel Ideaalwereld 

Digitaalvaardig 

Fleur is tweedejaars HBO  
Criminologie. Ze is heel  
gedreven om later aan de slag  
te gaan om de maatschappij te  
verbeteren. 

Ze woont bij haar ouders en  
heeft een  OV - jaarkaart .  Ze  
heeft een bijbaantje bij de  
Primera in het weekend. 

Ze heeft een vriendje met wie  
het serieus is, maar ze willen  
pas later gaan samenwonen.  
Pas als ze alle twee een zeker  
inkomen hebben en kunnen  
bijdragen aan het huishouden  
en de huur. 

Ze heeft veel vriendinnen,  
onder andere van de tennis,  
met wie ze veel appt. 

Fleur 

Leeftijd  jaar 18 

Studeert criminologie 

Karakter Sociaal, tolerant ,  
slim,  kritisch 

Groen 

Ze hoeft zelf geen informatie  
op te halen, maar de informatie  
komt naar haar toe. Als de  stufi 
is gestort, krijgt ze een appje  
of als er een deadline is om iets  
op te sturen, wil ze een  
reminder krijgen, en als ze iets  
moet opsturen naar de  
overheid, moet dat ook via een  
foto met  Whatsapp kunnen. 

En via  WhatsApp meteen een  
Tikkie kunnen sturen is ook wel  
handig. 

Zolang het maar handig is,  
maar niet te opdringerig. 

★ ★ ★ ★ ☆ 



 

 

  

Doelen Frustraties Persoonlijkheid 

Motivaties 

Introvert 

Waarnemen 

Analyse  

Oordelen 

Scannen 

Extravert 

Intuïtie 

Gevoel 

Gewaarworden 

Lezen 

Fleur: “Make  it happen” 

Gemak is belangrijk, maar ook  
betrouwbaarheid. En als Fleur weet dat iets  
later gemakkelijker wordt als je eerst even  
moeite ervoor moet doen, neemt ze die  
moeite ook. Zeker als het gaat om privacy  
en veiligheid van haar gegevens. 

Fleur moest opeens alles zelf regelen. Haar  
ouders hebben geprobeerd haar met die  
overgangsperiode te helpen, maar toen ze  

 was moest ze het toch allemaal zelf  18 
doen. En wat als de per ongeluk een  
verkeerde lening aanvraagt en daaraan  
vast zit? Het is best een  
verantwoordelijkheid opeens om online  
zulke belangrijke zaken zelf te moeten  
regelen. 

Gemak 

Privacy 

Idealisme 

Kritisch 



 

  Niet          Veel  Niet         
 Veel 

Kleur  

 

Niet          Veel Niet          Veel 

Profiel Ideaalwereld 

Digitaalvaardig 

Hidde heeft HBO Marketing  
communicatie gedaan. Hij zit  
altijd vol ideëen. Hij wil zelf z'n  
eigen tijden bepalen en vindt  
het niet fijn om onder een baas  
te werken. Hij woont in  
Amsterdam en werkt vanuit  
huis. Of hij loopt met zijn  
kleine) Macbook naar het  ( 

Vondelpark om daar in een  
cafeetje te kunnen werken, als  
de twee kids, Vlinder en Jente  
van 2 en 4 jaar, op de crèche  
en school zijn. Hij moet wel  
24 /7 zijn eigen ding kunnen  
doen.  

Hidde 

Leeftijd 35  jaar 

Beroep Freelance  
tekstschrijver &  
webshop in  
vliegers 

Karakter Levensgenieter,  
makkelijk in de  
omgang, sociaal  
vaardig,  
ideeëngenerator 

Groen 

Administratie is niet zijn ding.  
Alles wat om financiën en  
dingen regelen gaat, besteedt  
hij het liefst uit. Hij is fan van  
papierloos werken, en kan het  
liefst via ieder device bij zijn  
documenten, mails en orders,  
zodat hij wel overal inzicht in  
heeft. 

★ ★ ★ ★ ☆ 



 

 

  

Doelen Frustraties Persoonlijkheid 

Motivaties 

Introvert 

Waarnemen 

Analyse  

Oordelen 

Scannen 

Extravert 

Intuïtie 

Gevoel 

Gewaarworden 

Lezen 

Hidde: “Doing what you like is  

freedom, liking what you do is  

happiness” 

Hidde gaat voor het gemak. Hij wil één  
sleutel voor alles wat er met de overheid  
geregeld moet worden. Of het nu gaat om  
het aanvragen van een parkeervergunning  
of de toeslag voor de BSO. 

Hidde houdt niet van beperkingen, je naar  
het systeem moeten voegen vindt hij  
onzin. Hoezo bepaalt iets of iemand wat ik  
moet doen?  

Gemak 

Plezier 

Vermijden 

Nieuwschierig 



 

  Niet          Veel  Niet         
 Veel 

Kleur  

  

Niet          Veel Niet          Veel 

Profiel Ideaalwereld 

Digitaalvaardig 

Trees is aan de huishoudschool  
begonnen, toen ze moeder  
werd is ze daarmee gestopt. Ze  
heeft jarenlang  als  
schoonmaakster gewerkt.  
Gezellig bij mensen thuis over  
de vloer en af en toe een  
praatje maken. Ze  heeft vier  
kinderen, en 7 kleinkinderen.  
Ze ziet haar  ene zoon, die  ook  
in Schiedam woont,  bijna elke  
dag. Dan nemen ze samen de  
post door.  Zelf zit Trees in een  
aanleunwoning. Ze heeft een  
Android tablet  met  de  
aanbiedingen - app van de Lidl  
en de app van de Telegraaf.   
Haar zoon heeft de icoontjes op  
het bureaublad gezet. Lezen  
gaat langzaam, maar in ieder  
geval kan ze op de tablet de  
tekst vergroten. Haar mobiel,  
gekregen van haar zoon,  
gebruikt ze gewoon om te  
bellen. 

Trees 

Het liefst wordt het weer zoals  
het in 1960 was… Lekker alles  
op papier, makkelijk even  
binnenlopen met een vraag. Of  
in ieder geval gewoon even  
kunnen bellen met iemand die  
haar kan helpen. 

★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
Leeftijd 75  jaar 

Beroep Vroeger barvrouw,  
nu gepensioneerd 

Karakter Praat met alles en  
iedereen, liefst  
over gewone  
dagelijkse dingen.  
Wil niet zeuren. 

Rood 



 

 

  

Doelen Frustraties Persoonlijkheid 

Motivaties 

Introvert 

Waarnemen 

Analyse  

Oordelen 

Scannen 

Extravert 

Intuïtie 

Gevoel 

Gewaarworden 

Lezen 

Trees: “Van het concert des levens  

heeft  niemand  een program” 

Eigenlijk  heeft  Trees  niets met  DigiD . Ze  
begrijpt wel waar het voor is, maar haar  
zoon regelt alle zaken met haar  DigiD . Zelf  
stopt ze dan de brieven in een map, zodat  
ze voor haar gevoel ook bezig is met haar  
administratie. 

Trees is gefrustreerd omdat ze overal  
gedwongen wordt mee te gaan naar de  
digitale  wereld.  Zelfs  de Rabo sluit de  
wijkkantoren al… 

Gezelligheid 

Angst 

Optimisme 

Zelfstandigheid 



 

  Niet          Veel  Niet         
 Veel 

Kleur  

  

Niet          Veel Niet          Veel 

Profiel Ideaalwereld 

Digitaalvaardig 

Özgul heeft in Utrecht  
Economisch Recht gestudeerd.  
Ze behandelt dossiers in rap  
tempo. Ze heeft één zoon die  
een studie Medicijnen doet. Ze  
is gescheiden, hoewel haar  
ouders en broer er sterk op  
tegen waren. Ze huurt een  
kantoor met een PC, wants ze  
wil haar cliënten niet thuis over  
de vloer. Maar ze werkt ook  
vanuit huis, om zaken te  
regelen, vooral tijdens de  
piekdrukte.  Özgul wil de  
zelfredzaamheid van haar  
cliënten bevorderen, met oog  
voor de persoon. In haar werk  
bewaart ze een professionele  
afstand.  

Özgul 

Ze wil tijd besteden aan  
cliënten om hen te helpen, en  
hun leven op orde te krijgen.  
Ze wil daarom geen moeilijk  
gedoe en tijd kwijt zijn aan het  
opvragen van informatie. Het  
liefst zou ze met machtigen bij  
alles kunnen wat ook via DigiD  
kan. En ze wil voor meer  
cliënten in één keer allerlei  
vrijstellingen kunnen  
aanvragen. 

★ ★ ★ ★ ☆ 

Leeftijd jaar 48 

Beroep Bewindvoerder  
( zzp - er) 

Karakter Kordate dame, laat  
zich niet de kaas  
van het brood  
eten, doortastend,  
organisator,  
pragmatisch,  
efficiënt 

Groen 



 

 

 

Doelen Frustraties Persoonlijkheid 

Motivaties 

Introvert 

Waarnemen 

Analyse  

Oordelen 

Scannen 

Extravert 

Intuïtie 

Gevoel 

Gewaarworden 

Lezen 

Özgul :  “Alleen ga je sneller,  

samen  kom je verder” 

Ze wil gepast maatwerk kunnen leveren,  
en alle informatie die daarvoor nodig is  
veel makkelijker kunnen verkrijgen. Ook  
wil ze meer zaken in één keer kunnen  
regelen. Dan blijft er tijd over voor wat  
echt belangrijk is. 

Özgul moet nog veel te veel dingen op  
papier doen. Veel standaard dingen  
moeten individueel geregeld worden,  
terwijl de handelingen steeds hetzelfde  
zijn. 

Altruïsme 

Kwaliteitsgericht 

Verbinding 

Efficiënt 



 

  Niet          Veel  Niet         
 Veel 

  
Niet          Veel Niet          Veel 

Profiel Ideaalwereld 

Digitaalvaardig 

Bert heeft HBO Accountancy  
gedaan en heeft daarna  
doorgeleerd voor RA. Na paar  
jaar KPMG kende hij het  
klappen van de zweep. Na een  
baan als controller bij de  
Gasunie , is hij weloverwogen  
zijn eigen kantoor gestart. Hij  
heeft vanuit zijn opvoeding  
meegekregen om te gaan voor  
degelijkheid en financieel  
voordeel, en rijdt daarom een  
donkerblauwe Volvo  plugin 
hybrid . Hij woont in Haren, is  
getrouwd met Martine. Ze  
hebben kinderen. Hij is  
voorzitter van de Rotary. Hij  
werkt op de zaak, waar  
allemaal  desktops staan Hij  
besteedt het onderhoud van de  
PC's uit; hij heeft de security  
strak laten regelen en een  
blacklist voor websites laten  
instellen. 

Bert 

Het liefst heeft hij dat er één  
digitale handtekening komt  
voor het inzien van vooraf  
ingevulde aangiftes en  
aangiftes van vorige jaren. En  
dat het duidelijk is wie er  
verantwoordelijk is voor welke  
handelingen in het geval van  
fouten. 

★ ★ ★ ☆ ☆ 

Leeftijd 57 jaar 

Beroep Belastingconsulent  
(10  p. in dienst,  
groeit nog iets) 

Karakter Puzzelaar, houdt  
van complexe  
zaken ontwarren,  
houdt zich aan de  
regels/wet 

Kleur Groen 



 

 

  

Doelen Frustraties Persoonlijkheid 

Motivaties 

Introvert 

Waarnemen 

Analyse  

Oordelen 

Scannen 

Extravert 

Intuïtie 

Gevoel 

Gewaarworden 

Lezen 

Bert: “Tijd is geld” 

Hij is gespitst op veiligheid, en het kunnen  
aantonen dat hij geen fouten heeft  
gemaakt (maar een ander). Hij wil de  
efficiency verbeteren door kortere  
processen en meer digitalisering. 

Bert:“Het hele proces moet efficiënter.  
Waarom stuurt de overheid nog allemaal  
brieven, dat begrijp ik niet in deze tijd .” 

Risico 

Verantwoordelijk 

Veiligheid 

Zorgvuldig 



 

  Niet          Veel  Niet         
 Veel 

  
Niet          Veel Niet          Veel 

Profiel Ideaalwereld 

Digitaalvaardig 

Jos heeft MTS  
werktuigbouwkunde gedaan.  
Hij had de hersenen wel, maar  
kwam uit groot gezin en is snel  
gaan werken. Hij is dol op z'n  
drie kleinkinderen. Hij heeft  
een bootje en vist graag. Ook  
gaat hij graag met de caravan  
op vakantie. Hij is gelukkig  
getrouwd met Gerrie. Ze  
wonen in een  
arbeiderswoninkje met tuintje  
en een  klusschuur, in Den  
Helder. Jos helpt de hele buurt  
met van alles en nog wat  – ook  
de belastingen. Hij zit in de  
buurtpreventie  Whatsapp groep  
en leidt dat samen met Henk,  
de buurman. Thuis hebben ze  
een tablet  - vooral voor  
spelletjes en surfen  en Skype  
met de kleinkinderen. Beiden  
hebben ze een mobieltje en er  
staat een PC in de  
achterkamer.  Daarop regelt hij  
de belangrijke zaken. 

Jos 

Het mag wel begrijpelijker en  
makkelijker, zodat iedereen in  
Nederland het snapt. Waarom  
kan de vooraf ingevulde  
aangifte niet nog vollediger en  
met de meest gunstige  
uitkomst voor mij als burger  
zijn ingevuld?  

★ ★ ★ ☆ ☆ 

Leeftijd   63 jaar 

Beroep Vervroegd  
pensioen  
( machinist  
Wagenborg) 

Karakter Goedzak, handig,  
rustige man, niet  
gek te krijgen,  
helpt graag  
anderen 

Kleur Geel 



 

 

 

Doelen Frustraties Persoonlijkheid 

Motivaties 

Introvert 

Waarnemen 

Analyse  

Oordelen 

Scannen 

Extravert 

Intuïtie 

Gevoel 

Gewaarworden 

Lezen 

Jos: “Samen maken we het leven  

makkelijker” 

Jos wil helpen, maar niet in het leven inbreken  
van een  ander. Hij wil ze juist ondersteunen  
zodat ze zelfstandig kunnen blijven. Machtigen  
is prima, want dan heb je alleen toegang tot  
wat je wilt kunnen. Jos vindt het wel handig als  
hij in één keer even in de  berichtenbox kan  
kijken van alle mensen die hij helpt.  

Jos heeft  zelf niet  zoveel frustraties,  maar  
het  mag allemaal wel wat makkelijker,  
zodat ook de oude mensen dit soort dingen  
begrijpen . Alhoewel, de timer van een  
kwartier is wel een beetje kort als je  
samen achter het scherm zit dingen uit te  
puzzelen. 

En als je opnieuw een  DigiD moet  
aanvragen  – als iemand die hij helpt deze  
weer is vergeten  – dan doet de  
activatiecode doet er wel een paar dagen  
over. Kan dat niet in één keer? 

Altruïsme 

Plichtsgevoel 
Respect 

Gemeenschapszin 
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