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Vooraf: Deze “WHY van de GDI” beschrijft de kaders die gelden voor het zogenaamde pressure cooker-traject. In dat traject worden de principes voor de architectuur van 
de GDI beschreven en tevens uit welke functies de GDI bestaat. Het resultaat draagt bij aan het opstellen van een strategie voor de Digitale Overheid. Omdat deze WHY 
specifiek voor dit traject is opgesteld, kunnen sommige begrippen en definities enigszins afwijken van wat in andere documenten staat. 
 
De WHY van de Generieke Digitale Infrastructuur 
 
De overheid digitaliseert 
Goed bestuur is een randvoorwaarde voor welzijn en welvaart van Nederland. Goede dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven is een 
belangrijk onderdeel van goed bestuur, het vergroot het vertrouwen in en draagvlak voor overheidshandelen en bevordert het rechtvaardigheidsgevoel 
in de samenleving. Goede dienstverlening maakt het voor burgers en bedrijven makkelijk hun rechten te effectueren en hun plichten te vervullen. 
 
De dienstverlening van de overheid sluit niemand uit, is toegesneden op de context van burgers en bedrijven en is eenvoudig te gebruiken. Moderne 
dienstverlening is vooral digitaal, maar de overheid houdt altijd rekening met wie geen gebruik kan maken van digitale diensten. 
 
De ambitie van digitale dienstverlening realiseren we door aandacht te geven aan de volgende zaken: 
• Overheden en uitvoeringsorganisaties werken samen aan een bijdetijdse digitale overheid en aan betere dienstverlening voor burgers en bedrijven, 

die voorspelbaar, betrouwbaar en zorgvuldig is. 
• De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) ondersteunt en faciliteert de uitvoering en draagt zo ook bij aan een kostenbewuste en efficiënte 

overheid. 
• Overheden en uitvoeringsorganisaties maken gebruik van de GDI en sluiten hun specifieke diensten daar op aan zodat de kwaliteit verbetert. Door 

harmonisatie maar ook zonder verlies van het specifieke doel en karakter van die diensten. 
• Burgers en bedrijven ervaren dat overheden en uitvoeringsorganisaties steeds meer als één overheid optreden.  
• Burgers en bedrijven kunnen erop rekenen dat veiligheid voorop staat als persoonlijke en zakelijke informatie wordt verzameld, opgeslagen en 

uitgewisseld en dat digitale identiteiten betrouwbaar zijn.  
 
Generieke Digitale Infrastructuur 
De GDI vormt de ruggengraat van de digitale overheid; het ondersteunt alle overheidsorganisaties en maakt het mogelijk dat zij in samenhang 
functioneren. De GDI is een stelsel van afspraken, standaarden en gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
• De GDI is zo klein mogelijk en overzichtelijk. 
• Een generieke functie wordt door alle overheidsorganisaties op dezelfde manier ingericht, overeenkomstig afspraken hierover. 
• De functies van de GDI worden bij voorkeur gerealiseerd via generieke afspraken en standaarden. Als de beoogde doelen hiermee niet worden 

bereikt, worden voorzieningen geïntroduceerd. 
• Generieke voorzieningen moeten voor vrijwel alle GDI gebruikers relevant zijn en de mogelijkheid bieden dat individuele organisaties of groepen 

organisaties, aanvullende voorzieningen eraan kunnen koppelen. Die aanvullende voorzieningen vallen buiten de GDI. 
• Veel overheden en organisaties zijn afhankelijk van de GDI om continuïteit in de dienstverlening te bieden. Daarom is de GDI robuust in ontwerp. 
• De GDI is zodanig ontworpen en ingericht dat eenvoudig voldaan kan worden aan gewijzigd beleid en nieuwe functionele eisen. 
• De GDI is van de overheid, maar niet alleen vóór de overheid. Waar mogelijk werkt de GDI als een open systeem, ook partijen buiten de overheid 

kunnen de GDI gebruiken om eigen diensten te verrijken. 
• In de GDI betrekken we data direct vanaf de bron, soms als een kopie maar dan altijd met gegarandeerde actualiteit. 


