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2014: Breekpunt in de ontwikkeling van  
  het Stelsel van Basisregistraties 

• Huidige ontwikkelfase loopt op zijn einde:  

iNUP eindigt per 31-12-2014 

Voor Stelselarchitectuur: 
 
Zaken goed afronden -> Architectuur vh Heden 

 

• Volgende ontwikkelfase is in aanloopfase: 

Stelsel van Basisregistraties in duurzaam beheer? 

Voor Stelselarchitectuur: 
 

Advies opstellen voor volgende fase  
    -> Doorontwikkeling Stelsel 

 

 

 
2 

Opbouwen van goed overdrachtsdossier 



Stelselarchitectuur van het Heden: 
  

 

Een architectuurbeschrijving van het stelsel zoals het is. 
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Stelselarchitectuur van het Heden: 
 Een beschrijving van de invulling van  
een deel van de overheidsarchitectuur 
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Doorontwikkeling: 
 Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens 

Hernieuwd toekomstperspectief (stip op de horizon) 

• Ingestoken vanuit dienstverlening aan burger/bedrijfsleven 

• Daardoor iOverheids breed / overkoepelend  
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Nieuw Toekomst 
perspectief 

Stelsel v BR 
Situatie eind 2014 

Stelsel v BR 
Volgend plateau 
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Doorontwikkeling: 
 Breekpunt in de ontwikkeling van de iOverheid 

• Huidige ontwikkelfase loopt op zijn einde:  

iNUP eindigt per 31-12-2014 

 

• Volgende ontwikkelfase is in aanloopfase: 

• Digitaal 2017, 3 Decentralisaties, SGO3, SG09, etc 

 

• Constatering van structurele veranderingen: 

Positie van de overheid in de samenleving 

Samenwerken is/wordt de norm 

Basisinfrastructuur is bedrijfskritisch geworden  
voor de overheid 
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De samenleving is in beweging… 
De Overheid ook… 

Samenleving: 
• Horizontalisering (gezagsverhoudingen verdwijnen) 
• Digitalisering 
• Individualisering 
• Toenemende alertheid op ‘cyberveiligheid’ 

 
Participatiemaatschappij:  

• vraagt om een participerende overheid… 
• Burger moet in positie worden gezet:  

gelijkwaardige informatiepositie 
Burger moet kunnen beschikken over ‘zijn’ overheidsgegevens 

 
Digitale dienstverlening: 

• Alle dienstverlening digitaal 
Niet-kunners worden geholpen met de digitale diensten 

• Publiek/Private samenwerking wordt de norm 
Initiatief steeds vaker vanuit de private kant 
Overheid moet dit mogelijk maken en niet in de weg staan 
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Overheidsorganisaties kúnnen het niet meer alleen 

• Onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties wordt steeds 
intensiever 
 

• Generieke Digitale Infrastructuur is bedrijfskritisch voor de overheid 
(en wordt dat steeds meer) 

De tijd van vrijblijvend samenwerken binnen de overheid is over. 
Betere regie en sturing is noodzakelijk, 

Betere informatievoorziening voor impactanalyse op 
bedrijfsvoering 

 

• One size fits none -> generiek wat moet, sectoraal wat kan 
 

• De iOverheid loopt vast in doelbinding regelgeving 
 

• ‘Hergebruik van gegevens’ levert zwakheden op in de operatie van de 
overheid 

Burgers verstrikt in de ‘raderen’ van de overheid 

Overheid extra kwetsbaar voor fraude en ‘calculerende burger’ 
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Privacy ? 

• Het gaat niet zo zeer om privacy, maar wel om het vertrouwen van de 
burger dat men (de overheid) goed met diens gegevens omgaat; 

• Dat vertrouwen staat zwaar onder druk: 

• De overheid vraagt om steeds meer gegevens; 

• De burger (en de overheid) heeft geen overzicht over welke gegevens er 
überhaupt aanwezig zijn bij de overheid; 

• Er is gebrek aan transparantie wat de overheid met die gegevens doet; 

• Overheid neemt geen echte stappen (iOverheid…) 

• Toenemende aandacht voor cybersecurity (oa Snowden) 

• Huidige ‘doelbinding’-regelgeving is versnipperd, inflexibel en 
arbeidsintensief; 

• Veel lucht tussen regelgeving en praktijk, onvoldoende toezicht; 

 

Oplossingen in deze notitie 

• Burger krijgt gelijke informatiepositie, inzagerecht en recht om gegevens 
te gebruiken 

• Privacy by Design: Alleen vragen wat je wilt weten; 

• Harmonisering doelbindingsregelgeving in stelselwet 
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PSB Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens 
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“Dienstbaar aan de samenleving; 

de burger in positie; de overheid op dieet” 



Rotonde: Stelsel van Informatieverstrekkers 

Rotonde:Knooppunten die onderling gegevens uitwisselen. 

Geschikt voor alle overheidsgegevens  

Identificerende gegevens randvoorwaardelijk voor goede werking 

Onderdeel van Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur 

 

‘Verkeersregels’ borgen dat uitwisseling soepel/eenvoudig verloopt. 

• Helderheid over rechten en plichten  

• Met name ook verantwoordelijkheid om informatie te leveren  
(over een, voor de afnemers, relevant  ‘object’) 

• Afsprakenstelsel / stelselwet 
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Rotonde: Stelsel van Informatieverstrekkers 

Uitgangspunten 

• Randvoorwaarden voor gebruik moeten beter worden 

• De tijd van vrijblijvend samenwerken binnen de overheid is over. 

 

Randvoorwaarde/aanname 

• Gegevens primair georganiseerd per uitvoeringsdomein 

• Lanen met Informatiehuizen; 

• Knooppunten (intermediaire functies) ontzorgen de sector  
op het gebied van gegevensuitwisseling; 

• Belang van betere wettelijke kaders 

• Stelselwet  

• Ambiguïteit tussen/in bestaande wettelijke kaders 

• Betere regie en sturing is noodzakelijk, 

• Nationaal Commissaris GDI, … 

• Belang van goede ‘bediening’ van de gebruikers (overheidsbreed) 

• Structurele financiering noodzakelijk 
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En nu … 

• Vervolgtraject ‘doorontwikkeling Stelsel van Basisregistraties’: 

Ambitiebepaling tot aan 2017 (voorzet in hfdstk 2) 

Plateauarchitectuur 

Focus terug naar het Stelsel van Basisregistraties (?) 

 

• Maar ook relatie met andere trajecten: 

SGO3, Digitaal 2017, SGO9 (‘virtuele persoonlijke datakluis’),  
3 Decentralisaties / VISD, Governance/Financiering GDI,  
minI&M Laan vd Leefomgeving, minEZ 

Wie gaat hierin de regie nemen/zorgdragen voor samenhang? 

 

• Deze visie biedt een integraal/overkoepelend perspectief 

Biedt overzicht en structuur in een complexe verandering 

Maar is ook aanleiding voor een hoop (beleidsmatige) vragen 

Wie gaat invulling geven op deze (beleidsmatige) vragen? 
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Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens: 
 Een architectuurschets van de  
toekomstige Overheidsarchitectuur 
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NORA en het overdrachtsdossier stelselarchitect 

• Doelstelling: Architectureel relevante Stelselproducten  
  ontsluiten via NORAonline. 
  (Alleen de ‘overheidsbreed’ toepasbare) 

 

• Productpagina 

• Beschrijving 

• Architectuurdocumenten (pdf) 

Huidige situatie 

Toekomstbeeld 

Handreikingen 

• In wikivorm: Bouwsteenbeschrijvingen, Principes 

Gerelateerd aan NORA bouwstenen en principes 

Gebaseerd op architectuur van het heden. 

Aandachtspunt: in samenwerking met STIP.nl 
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Dank voor uw belangstelling 

 
 
Anton van Weel 
Stelselarchitect 
06 – 2280 6600 
anton.weel@ictu.nl 
www.e-overheid.nl 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 



Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens 

• Notitie:   “Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens” 

• Onderdeel van: Doorontwikkeling Stelsel v Basisregistraties 2017 

• Doel:   Aansprekend perspectief  

• Opdrachtgever:Programmaraad Stelsel van Basisregistraties 

 

• Maar ook relatie met: 

Visiebrief Digitale Overheid 2017 

Beleidsvisie: Participatiemaatschappij (doe-democratie) 

Beleidsvisie: iSamenleving en iOverheid 

‘Architectuurschets van het stelsel van gegevensuitwisseling’ 

EU traject: General data protection regulation’ 

Traject Governance/Financiering digitale infrastructuur e-Overheid 

Digitale Agenda.nl & Digitale Implementatie Agenda.nl 

Programma Digitaal 2017:  
“Burger centraal, Overheid digitaal, kosten minimaal” 

Programma SGO3: Versnelling inzet Basisregistraties 

Programma SGO9: voortzetting Compacte Rijksdienst 
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Een nieuw perspectief op 
Het Stelsel van Overheidsgegevens 
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“Dienstbaar aan de samenleving; 

de burger in positie; de overheid op dieet” 



SGO3 Taskforce: Alles draait om de eenvoud 
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De Burger/het Bedrijf  & ‘Marktkraampjes’ 

De burger/het bedrijf zelfredzaam/in de regierol 

• Zelfredzaamheid centraal. 

• Bepaalt zelf welke producten (en ondersteuning). 

• Beschikking over al zijn persoonlijke gegevens. 

• Pers.gegs. naar wens verstrekken aan anderen 

• Self-service t.a.v. eigen contactgegevens. 
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persoonlijke
gegevens

Dienstverlening: 

Onderscheid publieke/private dienstverlening vervaagt 

• Integrale dienstverlening o.b.v. ‘life events’. 

• Producten/diensten gebundeld aangeboden. 

• Onderscheid publieke/private dienstverlening vervaagt. 

• ‘Marktkraampjes’ door burgers/bedrijven. 

• De ‘professional’ als adviseur. 

• Niet-privacygevoelige overheidsgegevens zijn beschikbaar. 

• Professional afhankelijk van beschikkingsrecht burger t.a.v. 
persoonlijke gegevens. 

Zie notes voor toelichting 



‘Produktiehuizen’   & ‘Informatielanen’ 
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Gegevens per domein georganiseerd  

• Per domein een samenhangend stelsel van gegevensvoorzieningen 
(Informatielaan met informatiehuizen): 

• Huizen voldoen aan aansluitvoorwaarden 

t.b.v. beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid. 
Aan ‘authentieke’ gegevens worden additionele eisen gesteld. 

• ‘Slimme’ gegevensdiensten voorkomen ‘rondpompen’. 

• Laan sluit aan op de rondweg via een knooppunt (domeinmakelaar). 

Zie notes voor toelichting 

Uitvoering: Toenemende publiek/private samenwerking 

• Uitvoeringorganisaties, Gemeentes en private instellingen. 

• Gefaciliteerd door hanteren dezelfde gegevensbronnen. 

• Niet-privacy gegevens beschikbaar als open data. 

• Persoonsgegevens primair via de burger zelf.  

• Eisen aan gebruik persoonsgegevens zijn éénduidig en 
hanteerbaar; materiewet- en regelgeving expliciteert hoe gebruik 
(authentieke) basisgegevens plaatsvindt. 

• Privacy by design: Precies genoeg willen weten. 

 



‘Rondweg’ (of ‘Rotonde’) 
Maakt effectief, overheidsbreed, hergebruik van gegevens mogelijk 

• Een gemeenschappelijke rondweg waarover de  
informatielanen hun gegevens met elkaar uitwisselen. 

• Niet een Stelsel van Basisregistraties  
maar een Stelsel van Overheidsgegevens. 

 

• Elementen: 

• De Knooppunten van de informatielanen  

• Een basisinfrastructuur van gemeenschappelijke voorzieningen … 

Connectiviteit (diginetwerk, digikoppeling) 

Toegang (eID, PKI-Overheid) 

Digitale communicatie met Burgers en/of Bedrijven 
(berichtenbox, mijnoverheid, ondernemingsdossier, digipoort)  

Uitwisseling van gegevens (digilevering, digimelding). 

Authentieke Gegevens met bovensectoraal bronhouderschap 
(met name rondom Persoon én Rechtspersoon) 

• Kennisondersteuning 

Een loketfunctie voor vragen, issues en nieuwe afnemerswensen, 
ondersteuning bij initiatieven rondom hergebruik. 
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Zie notes voor toelichting 



‘Duidelijke regels en effectieve sturing  

Afspraken: 

• Een stelselwet als basis:  
overkoepelende en eenduidige wettelijke basis voor (her)gebruik, sturing, 
beheer en financiering, verdeling van verantwoordelijkheden en borgt de 
rechtszekerheid voor burgers en bedrijven bij hergebruik van gegevens. 
Hiermee is ook de verhouding met privacywetgeving en omgang met doelbinding 
eenduidig en hanteerbaar bepaald. 

 

• Een stelselorgaan:  
ziet toe op het functioneren van het Stelsel en geeft richting aan de verdere 
ontwikkeling; 

Het stelselorgaan beheert een fonds voor de digitale infrastructuur waarmee het 
op basis van businesscases (kwantitatief en kwalitatief) ook financieel stuurt op 
integraliteit. 
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Zie notes voor toelichting 


