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Herhaling: wat willen we met de GO?
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Een betere digitale overheid heeft een betere GDI nodig



Sturen met architectuur

 OBDO en PL sturen nu op GDI (PL alleen Logius).

 GO werkt in opdracht van PL aan architectuur GDI.

 MIDO wordt ingericht om de gehele GDI gemeenschappelijk vanuit uitvoering beleid e.a. 
gebruikers te besturen. 

 Prioritering en besluitvorming is gebaseerd op een integraal meerjarenbeeld en 
toekomstvisie. 

 De sturing vindt plaats op verschillende aspecten: financieel, programma’s, architectuur 
en besluitvorming. 

 Om de sturing voor het aspect architectuur te ondersteunen is binnen de MIDO 
governance een architectuurautoriteit voorzien (Quint adviseert hierover aan PL en 
OBDO)
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Relevantie GDI architectuur

Architectuur inzetten als sturingsinstrument, betekent:

 Architectuur is een middel, het levert een toetsingskader voor:

 politieke en beleidswensen (en de rol daarbij van Digitale Overheid en GDI)

 maken van impactanalyses en uitvoeringstoetsen (wat is mogelijk?)

 starten/bewaken van projecten en programma’s (wat is nodig?)

 aansluiten van organisaties (wat is gemeenschappelijk?)

 Gemeenschappelijke architectuur is niet vrijblijvend:

 vraagt om conformeren aan gedeeld ontwerp en kaders

 aansluiten kan verplicht zijn

 vereist aanpassingen in de eigen architectuur en werkwijze

 vraagt om gedrag dat is gericht op samenwerken en overnemen van “vreemde” ideeën

 Bestuur speelt een voortrekkersrol
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Update: 
Machtigen en vertegenwoordigen



Scope

1. Het toekennen van de bevoegdheid om bepaalde handelingen te verrichten namens een 
ander

• Op vrijwillige basis (“machtigen”)

• Op wettelijke basis: gerechtelijke uitspraak of bij wet geregeld (“wettelijke 
vertegenwoordiging”)

• Door, voor en aan natuurlijke en niet-natuurlijke personen

2. Het handelen namens een ander (“vertegenwoordigen”)

Kortom, zowel het toekennen als het gebruiken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
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Afspraken, standaarden 
voorzieningen

Generieke Functie

Keuze

Kunnen creëren, 
wijzigen en 
beëindigen 
machtigingen

Kunnen gebruiken 
machtigingen

Kunnen hebben van 
overzicht en inzicht

Kunnen beschikbaar 
maken van diensten 
voor machtigen

Gestandaardiseerde 
machtigingenbronnen X X X X

Gestandaardiseerde 
dienstencatalogi X X X X

Persoonlijk stelselbreed
overzicht vastgelegde 
machtigingen

X

Persoonlijk stelselbreed
overzicht gebruik 
machtigingen

X

Notificatie door 
dienstverlener bij gebruik X

Notificatie door bron bij 
raadpleging en wijziging X
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Samenvattend

(nr. uit besluiten oplegger)

1. Stelselafspraken: 

• Toelatingscriteria voor machtigingenbronnen

• Aansluitvoorwaarden dienstencatalogi

• Logging van gebruik, raadpleging en mutatie van machtiging

• Notificatie van gebruik, raadpleging en mutatie van machtiging (conform berichtenstelsel)

2. Stelselstandaarden:

• Machtigingenbron

• Dienstencatalogus

• Logging gebruik, raadpleging en mutatie van machtiging

3. Stelselvoorzieningen: 

• Persoonlijk stelselbreed overzicht vastgelegde machtigingen

• Persoonlijk stelselbreed overzicht gebruik machtigingen

Nota bene:

DigiD-Machtigen blijft bestaan als een gemeenschappelijk machtigingenregister.

Programma Vertegenwoordigen gaat door op de ingeslagen weg van federatieve opzet.
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Update: 
Infrastructuur



1. Bevestiging huidige keuzes datatransport
Datatransport over internet en een besloten netwerk (Diginetwerk)

Afspraken
Datatransport voor dienstverlening en samenwerking van dienstverleners
• Over internet, met beveiligingsmaatregelen
• Over besloten netwerk (afsprakenstelsel Diginetwerk). Verplicht voor vitale delen GDI, met 

aansluitvoorwaarden, eisen aan beveiliging, certificatenstelsel.
• Over besloten EU-netwerk, volgens EU-afspraken

Standaarden
• Afspraken over gehanteerde (versies van) standaarden

Generieke voorzieningen
• Koppelnetwerk (uitgaande van het Diginetwerk-model)

Advies: bevestiging huidige keuzes in PL
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Samenvatting

1. Bevestiging huidige keuzes datatransport 
via internet en een besloten netwerk 
(Diginetwerk)

Uitkomst: bevestiging in PL

2. Onderzoek aanvullende keuzes m.b.t. 
veiligheid van datatransport 

• Bredere verplichting Diginetwerk (nu 
alleen GDI-onderdelen die behoren tot  
huidige definitie van ‘vitale 
infrastructuur’)

• Oplossingen voor continuïteit 
datatransport met burgers en bedrijven

• Oplossingen voor netwerkdreigingen

• Veiligheid van Internet of Things

Afspraak: onderzoeksvoorstel door 
architecten en beleid

3. Onderdelen die beter passen bij andere 
GO-domeinen

• Self Sovereign Identity

• Uitwisselstandaarden

Afspraak: meenemen bij andere GO-
domeinen

4. Overheidscloudplatform buiten huidige 
scope GO

• Gezamenlijk platform voor ontwikkeling 
en exploitatie  overheidsvoorzieningen

• Mogelijk efficiëntievoordelen, maar geen 
‘generieke functie’ volgens definitie GO

• Op korte termijn geen besluitvorming 
over platformen Logius te verwachten

Afspraak: Eerst bepalen van beleid, daarna 
evt. in GO uitwerken

14



Wat zijn de plannen?



Conceptplanning
komende periode

Activiteit Wanneer

GO Toegang: Identificatie&authenticatie Q4 2021

GO Interactie Q1 2022

GO Gegevensuitwisseling Q2 2022

Self Soevereign Identity (Toegang en/of Interactie) ?

Onderzoek veiligheid GDI ?

Architectuurtoetsen GO continu

Prioritering en route GDI Medio 2022

Inrichten architectuurboard Q1 2022

Interesse om bij te dragen?
1. Mee schrijven aan GO: 1 dag/week
2. Review-rol: 1 dag/kwartaal



Meer informatie nodig?

• https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)

• https://go.pleio.nl/

• https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/

• mailto:postbus.pl@minbzk.nl
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Dank voor uw aandacht!


