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COLLEGE STANDAARDISATIE  

 

Gevraagd besluit 

Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met de 

voorgestelde behandeling van drie voorzieningen:  

1) Het in procedure nemen van eHerkenning voor plaatsing op de 

Overweeglijst Voorzieningen van het College Standaardisatie. 

2) Het in procedure nemen van MijnOverheid voor plaatsing op de 

Overweeglijst Voorzieningen van het College Standaardisatie. 

3) Het informeel als proef doorlopen van de procedure voor Pleio, gericht op 

het verzamelen van inzichten en aanbevelingen.  

 

Aanleiding 

In de Collegeronde van mei 2013 heeft het College ingestemd met de  

voorgestelde procedure en criteria voor de ‘Overweeglijst’ voorzieningen. Tevens is 

vanuit het College een aantal kandidaat voorzieningen voorgedragen. Afgesproken 

is dat met betrokken partijen (o.a. beleidsopdrachtgevers, opdrachtnemers) van 

deze voorzieningen oriënterende gesprekken gevoerd zouden worden ter 

voorbereiding van het in procedure nemen van twee voorzieningen in 2013. De 

beoogde gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en voor drie voorzieningen 

worden hierbij vervolgstappen ter instemming aan het College voorgelegd. 

Afgewogen instemming door het College is van belang om te voorkomen dat 

mogelijk op voorhand bestaande reserves pas in een onnodig laat stadium van de 

procedure op tafel komen. Indien het College instemt zal in samenspraak met de 

beheerders van de betrokken voorzieningen een passend tijdpad worden 

afgesproken. 

 

eHerkenning 

Het College wordt gevraagd in te stemmen met het starten van de 

toetsingsprocedure van eHerkenning voor plaatsing op de Overweeglijst 

Voorzieningen  van het College Standaardisatie.  

Het beoogde toepassingsgebied van eHerkenning betreft bij deze aanmelding de 

authenticatie van bedrijven/organisaties in het verkeer tussen bedrijfsleven en 

overheden. eHerkenning is een afsprakenstelsel en heeft daardoor karakteristieken 

die een flexibele beantwoording van enkele subcriteria en toetsingsvragen vraagt. 
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De criteria zijn ontworpen met een ‘zoemende voorziening’ voor ogen en bevat 

daardoor bijvoorbeeld criteria die betrekking hebben op de software- en technische 

aspecten. Binnen eHerkenning worden deze aspecten verzorgd door externe 

leveranciers en daar zijn in principe niet toetsbaar (marktverantwoordelijkheid). 

Binnen het  Afsprakenstelsel zijn echter waarborgen ingebouwd in de vorm van 

normen en testen waardoor wel uitspraken over bijvoorbeeld onderhoudbaarheid en 

prestaties gedaan kunnen worden. 

 Overwegingen voor aanmelding: 

 De volwassenheid van eHerkenning is inmiddels zodanig dat een oproep tot 

breed gebruik legitiem is. 

 Het is opportuun om vooruitlopend op eID stelsel, waarin de 

eHerkenningsfunctionaliteit opgenomen zal worden, al bekendheid met en 

draagvlak voor deze functionaliteit te vergroten. 

 Eventuele bevindingen uit de toetsingsprocedure kunnen zo nog 

meegenomen worden in het eID stelsel. 

 Overheidsorganisaties op de verschillende niveaus zijn geholpen met het 

richtinggevende signaal dat van plaatsing op de lijst uitgaat.    

 Het is ongewenst als voor vergelijkbare functionaliteit nog alternatieve 

initiatieven ontwikkeld worden.  

 

MijnOverheid 

Het College wordt gevraagd in te stemmen met het starten van de 

toetsingsprocedure van MijnOverheid voor plaatsing op de Overweeglijst 

Voorzieningen  van het College Standaardisatie.  

Het betreft de functionaliteiten ‘Berichtenbox’ , ‘Lopende Zaken’ en ‘Persoonlijke 

gegevens’ van MijnOverheid.  

Overwegingen voor aanmelding:  

 Inzet van MijnOverheid door overheden sluit aan bij het ‘één loket’ 

principe1. 

 Overheidsorganisaties op de verschillende niveaus zijn geholpen met het 

richtinggevende signaal dat van plaatsing op de lijst uitgaat.    

 Het is ongewenst als voor vergelijkbare functionaliteit nog alternatieve 

initiatieven ontwikkeld worden.  

 

Pleio 

Het College wordt gevraagd in te stemmen met het informeel als proef doorlopen 

van de procedure voor Pleio, gericht op het verzamelen van inzichten en 

aanbevelingen (sterke punten/aandachtspunten) ter versterking van de 

voorziening. 

Het beoogde werkingsgebied is de gehele publieke sector, het beoogde 

toepassingsgebied is interbestuurlijke samenwerking en uitwisseling van niet-

vertrouwelijke informatie.  

In het college werd afgesproken dat het secretariaat van College/Forum met de 

opdrachtgever/opdrachtnemer van de gesuggereerde voorzieningen in gesprek zou 

gaan, alvorens voorzieningen worden geselecteerd en in procedure gebracht. Met 

de opdrachtnemer (PLEIO organisatie) is gesproken. Aangezien PLEIO niet echt een 

opdrachtgever heeft, is met diverse partijen gepraat: zowel gebruikende 

organisaties als andere stakeholders. Zo is gesproken met Rijk/ICCIO, organisaties 

uit Manifestgroep en gemeentewereld. 

 

Uitkomsten van de oriënterende gesprekken: 

                                                 
1 Zie NORA: Nederlandse Overheids Referentie Architectuur, basisprincipes: toegankelijke, gsstandaardiseerde, 
gebundelde dienstverlening. 
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 een genuanceerd beeld, dat duidelijk maakt dat er een aantal 

aandachtspunten is, maar ook dat Pleio momenteel voorziet in een behoefte 

tot digitale (ontkokerde) samenwerking tussen overheidsorganisaties en 

overheidslagen onderling (Manifestgroep, gemeenten, provincies). 

 gegeven dit beeld lijkt het op dit moment opportuun om PLEIO een 

proefprocedure te laten doorlopen, waarbij het voornaamste doel is het 

verzamelen van inzichten en aanbevelingen ter versterking van de 

voorziening.  

 een businesscase, die onderdeel uitmaakt van de procedure, kan de balans 

tussen kosten en economische en maatschappelijke baten in beeld brengen.  

 eerdere bevindingen uit o.a. het GIETA traject van ICCIO zullen worden 

meegenomen. 
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