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1 Inleiding 

1.1 Doel van dit document 

Dit document beschrijft begrippen die gebruikt worden in de GDI-Architectuur (GA). De huidige 

versie beperkt zich tot begrippen die voor alle domeinen van GA relevant zijn. Begrippen met een 

betekenis voor een specifiek domein (of beperkter) worden in documenten over dat onderdeel van 
GA opgenomen1. 

 

Dit is een groeidocument dat gedurende de ontwikkeling en het beheer van GA aangepast wordt. 

1.2 Aanleiding en achtergrond 

Aanleiding en achtergrond van de GA staat opgenomen op NORA-online: 

https://www.noraonline.nl/wiki/GDI-Architectuur_(GA)   
 

Documentatie 
Openbaar opvraagbare documentatie van GA is te vinden via NORA online:  

https://www.noraonline.nl/wiki/GDI-Architectuur_(GA) 

 
1 In een vervolgfase kan besloten worden tot een centrale repository waarin GA-brede en domein-

specifieke begrippen beide opgenomen worden. 

https://www.noraonline.nl/wiki/GDI-Architectuur_(GA)
https://www.noraonline.nl/wiki/GDI-Architectuur_(GA)
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2 Definitie van begrippen 

 

Begrip Definitie 

Afspraak Regels die voor de inrichting van een generieke functie door partijen zijn 
overeengekomen, vastgelegd en gepubliceerd. 

Toelichting: Het kan nodig zijn om afspraken vast te leggen in een wettelijk 

kader, zoals de Wet Digitale Overheid. Maar dit kan ook in AMVB’s, 
regelingen, beleidsregels, convenanten etc. Binnen architectuurdiagrammen 

gebruiken we het Archimate-element ‘contract’. 

Architectuur Een beschrijving van een (complex) geheel, en van de principes die van 
toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.  

Bron: NORA 

Toelichting: in de context van de GA is het een stuurinstrument voor de 
doorontwikkeling van de GDI. Voor formele architectuurbeschrijvingen 

gebruiken we de architectuurbeschrijvingstaal Archimate.  

Architectuurprincipe Een stelling over een gewenste, generieke, kwalitatieve eigenschap waar  

architectuur invulling aan moet geven in de publieke sector.  
Bron: NORA  

Synoniem: principe. 

Toelichting: Uitspraak, geldend voor langere termijn, die betrekking heeft 
op de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. 

Richtinggevend voor overheidsorganisaties bij het inzetten van 

veranderingen en het uitvoeren van projecten. Binnen 
architectuurdiagrammen gebruiken we het Archimate-element ‘principle’.  

Bestuursorgaan Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-

orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-
orgaan).  

Bron: Algemene wet bestuursrecht, Awb artikel 1:1 lid 1 

Toelichting: Uitzonderingen staan vermeld in art. 1:1 lid 2 Awb. Zie ook 
overheidsorganisatie. 

Burgers en bedrijven Verkorte schrijfwijze voor: burgers, bedrijven, instellingen, intermediairs en 

hun gemachtigden.  

Synoniemen: NP en NNP; Natuurlijke personen en Niet Natuurlijke 
Personen. 

Toelichting: Dit begrip is opgevolgd, maar kan in oudere documenten nog 

voorkomen. Er worden verschillende termen gebruikt om de ‘klanten’ van 
de overheidsorganisaties aan te duiden zoals afnemers, burgers, bedrijven 

e.a. Vaak geven deze geen eenduidige volledig dekkende aanduiding van de 

bedoelde groep. GA hanteert daarom (inmiddels) meestal de termen 
“persoon” of “NP en NNP” of “Natuurlijk persoon en Niet Natuurlijk Persoon” 

om hen aan te duiden. Deze termen kunnen ook los van elkaar voorkomen 

om een deel van de populatie aan te duiden. 
Zie ook: Persoon. 

Decentrale 
stelselvoorziening 

Voorziening die onderdeel is van een landelijk stelsel (met afspraken, 
standaarden en voorzieningen) en waar meerdere (decentrale) voorkomens 

van zijn. Al deze decentrale voorkomens voldoen aan de landelijke 

afspraken en standaarden van het stelsel. 
Bron: GA 

Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de 
dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de 

dienstafnemers).  

Bron: NORA 
Toelichting: Diensten zijn zowel het leveren van informatie als het uitvoeren 

van andere handelingen. De dienstafnemer kan dit positief ervaren maar 

ook negatief (bijvoorbeeld een belastingaanslag) waarbij de behoefte 
meestal een bredere maatschappelijke behoefte is. 
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Dienstafnemer De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt.  
Bron: NORA 

Synoniem: afnemer (niet gebruiken), klant 

Toelichting: Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of 
instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie 

zijn.  

In andere contexten wordt de term afnemer gebruikt om een 

overheidsorganisatie aan te duiden die een generieke voorziening gebruikt 
om een dienst aan te bieden. Om verwarring hiermee te voorkomen 

gebruiken we bij voorkeur de term ‘dienstafnemer’. 

Dienstverlener De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende 
prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers).  

Bron: NORA 

Synoniemen: Dienstaanbieder 

Domein Een inhoudelijk verwante verzameling van publieke dienstverlening. Binnen 

de context van de GDI zijn dit: Toegang, Interactie, Gegevensuitwisseling 

en Infrastructuur. 
Bron: NORA, Besluit Sturing Digitale Overheid 20222 

Toelichting: Zie de begrippen Toegang, Interactie, Gegevensuitwisseling en 

Infrastructuur. 

GDI Afkorting van Generieke Digitale Infrastructuur 

 Gegevensuitwisseling 

(domein) 

Het domein Gegevensuitwisseling omvat de bouwstenen van de GDI voor 

uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen van 

overheidsorganisaties onderling en met informatiesystemen van andere 
organisaties. 

Bron: GA.  

Gemeenschappelijk Voor ‘gemeenschappelijke functies’ en ‘gemeenschappelijke voorzieningen’ 

geldt dat ze door meerdere (minimaal 2) organisaties toegepast worden. 
Daarmee omvat dit behalve generieke functies/voorzieningen met name 

ook functies/voorzieningen die door een deel van de organisaties samen 

(gemeenschappelijk) ingericht is.  
Bron: De toelichting is afkomstig uit het Beleidskader Digitale Infrastructuur 

Synoniem: gedeeld  

Toelichting: De GDI is beperkt tot generieke functies. Daarnaast zijn er 
niet-generieke functies die voortkomen uit andere – gemeenschappelijke of 

individuele - behoeften van beleid en dienstaanbieders. Voor de invulling 

van die niet-generieke functies zijn zij zelf verantwoordelijk, al dan niet in 
een coalitie van partijen. De intentie bij de inrichting van deze functies is 

dat hergebruik in bredere zin mogelijk moet zijn, waarbij (vanzelfsprekend) 

tegemoetgekomen wordt aan architectuurprincipes en geldende 
standaarden. 

Gemeenschappelijk impliceert vaak dat iets niet-generiek is. Aangezien dit 

impliciet is, wordt de voorkeur gegeven aan ‘niet generiek’ waar dit 
onderscheid wezenlijk is. 

Gemeenschappelijke 

Overheidsarchitectuur 

Oude naamgeving van de GDI-Architectuur (afgekort GO) (vervallen). 

GDI-Architectuur Het deel van de Overheidsarchitectuur dat de inrichting van de GDI 
beschrijft en hiervoor richtinggevende afspraken, standaarden en generieke 

voorzieningen beschrijft (afgekort: GA). 

Synoniemen: Architectuur GDI 
Toelichting: Er is meer overheidsarchitectuur (NORA familie o.a.). De GA 

gaat alleen over de GDI. 

Generiek Voor alle gevallen geldend, niet specifiek.  
Bron: Van Dale woordenboek 

Generieke Digitale 

Infrastructuur 

De verzameling aan afspraken, standaarden en voorzieningen die 

overheidsorganisaties en dienstverleners met een publieke taak ondersteunt 

bij de inrichting van hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven 

 
2  https://wetten.overheid.nl/BWBR0046935/ 
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en ook bij hun onderlinge digitale samenwerking (afgekort GDI). 
Bron:  Besluit Sturing Digitale Overheid 20222 

Synoniemen: Basisinfrastructuur, Digitale basisinfrastructuur 

Toelichting: De GDI bestaat uit de kern van de digitale overheid die niet 
organisatie-, sector- of domein specifiek is en die wordt begrensd door de 

Generieke functies. De GDI omvat tevens de functies van de in de Wet 

Digitale Overheid genoemde voorzieningen. Het wetsvoorstel hiervoor (de 

eerste tranche van de wet digitale overheid) regelt nu het voor 
authenticatie relevante deel van de infrastructuur bij bestuursorganen en 

aangewezen organisaties, zodat burgers met een toegelaten 

identificatiemiddel van het juiste betrouwbaarheidsniveau toegang hebben 
tot de digitale dienstverlening van alle bestuursorganen en aangewezen 

organisaties. 

Generieke functie Iets wat meerdere overheidsorganisaties moeten kunnen voor het uitvoeren 
van hun taken.  

Bron: NORA  

Toelichting: Binnen de GDI wordt gebruik gemaakt van generieke functies 
om de doelen van de GDI te bereiken. De GA werkt die generieke functies 

uit in afspraken, standaarden en voorzieningen die in alle gevallen van 

toepassing zijn en gebruikt worden. 

Identificatie & 

autorisatie (domein) 

Zie “Toegang”.  

Toelichting: Deze term is vervangen. 

Infrastructuur 

(domein) 

Het domein Infrastructuur omvat de bouwstenen van de GDI die van 

algemeen belang (ofwel: infrastructureel) zijn voor de GDI en die veelal een 
basis vormen voor de bouwstenen van de andere drie domeinen. 

Bron: GA.  

Interactie (domein) Het domein Interactie omvat de bouwstenen van de GDI ten behoeve van 
elektronische informatie-uitwisseling met burgers, bedrijven, instellingen, 

intermediairs en hun gemachtigden. Uitwisseling ten behoeve van Toegang 

is hiervan uitgezonderd.. 
Bron: GA.  

Natuurlijk persoon 

(NP) 

Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee 

drager is van wettelijke rechten en plichten. 

Bron: CBS.  
Toelichting: Een natuurlijk persoon kan zelfstandig in het rechtsverkeer 

optreden, en vormt daarmee, net als zijn juridische tegenhanger, de 

rechtspersoon (een abstracte juridische entiteit, bijvoorbeeld een 
vereniging), een rechtssubject. Het zijn van een natuurlijk persoon vangt 

algemeen aan met het levend en levensvatbaar geboren zijn van een 

individu. Het zijn van een natuurlijk persoon eindigt met het overlijden. 

Niet-natuurlijk persoon 

(NNP) 

Een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder 

rechtspersoonlijkheid. 

Bron: CBS. 
Toelichting: Een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid is een 

rechtsvorm behorend bij een georganiseerde groep van natuurlijke 

personen en/of rechtspersonen die zelf niet in het recht is erkend als drager 
van wettelijke rechten en plichten.  

Voorbeelden: Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn besloten vennootschap, 

naamloze vennootschap, vereniging en stichting. Publiekrechtelijke 

rechtspersonen zijn ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-
Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig 

bestuursorgaan. Ook kerkgenootschappen zijn rechtspersonen. 

Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid zijn de maatschap, 
de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). 

Overheid(s-

organisaties) 

In de context van GA: alle, op basis van het Koninklijk Besluit van 16 juli 

1859, in de staatsalmanak opgenomen organisaties (zie 
https://almanak.overheid.nl/). Uitgezonderd hiervan zijn: 

• ZBO’s met een privaatrechtelijke rechtsvorm, 

• Caribisch Nederland (BES-eilanden), 

https://almanak.overheid.nl/
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• Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
Synoniemen: bestuursorgaan 

GA geeft geen duiding van mogelijk facultatieve deelname aan (onderdelen 

van) de GDI door niet-overheidsorganisaties. Aanvullend aan Overheid(s-
organisaties) kan gedacht worden aan organisaties (niet-overheid) met een 

publieke taak zoals: 

• alle ZBO’s met een privaatrechtelijke rechtsvorm, 

• pensioenfondsen aangesloten bij de pensioenfederatie. 

Overheidsarchitectuur Een Architectuur gericht op het functioneren van de overheid 

(overkoepelend, sectoraal gericht of organisatiegericht). 

Persoon Natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon. 

Principe Zie architectuurprincipe. 

Publieke digitale 

dienstverlening 

Verlening van elektronische diensten aan natuurlijke personen, 

ondernemingen of rechtspersonen ter uitoefening van een publieke taak . 

Bron: GA 

Publieke taak Een taak waarvoor de overheid de eindverantwoordelijkheid op zich neemt 
en die wordt uitgevoerd voor de behartiging van een publiek of algemeen 

belang. 

Bron: GA 

Standaard Een set van regels die beschrijven hoe mensen materialen, producten, 

diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te 

ontwikkelen en beheren. 
Bron: NORA  

Toelichting: Binnen architectuurdiagrammen gebruiken we het Archimate-

element ‘requirement’.   

Stelsel Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken, standaarden en/of 

voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren. 

Bron: NORA 

Toelichting: Een stelsel is een implementatie voor een of meerdere 
generieke functies (of delen daarvan). 

Voorbeelden: Federatief Berichten Stelsel (FBS), eHerkenning-stelsel, 

stelsel van basisregistraties. 

Toegang (domein) Het domein Toegang bestaat uit twee subdomeinen. Het subdomein 

Identificatie & authenticatie omvat de bouwstenen vanuit de GDI om 

burger, bedrijf, instelling, intermediair uniek te identificeren en 
authenticeren ten behoeve het verlenen van toegang tot publieke diensten. 

Het subdomein Machtigen & vertegenwoordigen omvat de bouwstenen om 

de bevoegdheid tot het digitaal handelen namens een ander vast te stellen.  
Bron: GA.  

Synoniemen: Het domein werd voorheen “Identificatie & autorisatie” 

genoemd. 

Voorziening Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als 

doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.   

Bron: NORA .  

Toelichting: Voorzieningen zullen binnen de context van de GA vaak (ook) 
geautomatiseerde informatiesystemen omvatten, maar kunnen zich ook 

beperken tot een bedrijfsproces voor het leveren van een dienst.  Binnen 

architectuurdiagrammen gebruiken we het Archimate-element ‘product’ (‘A 
product represents a coherent collection of services and/or passive 

structure elements, accompanied by a contract/set of agreements, which is 

offered as a whole to (internal or external) customers’). 
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