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Agendapunt: 05 Erkenning voorzieningen 
Bijlagen: CS11-10-05A: Erkenning van Basisvoorzieningen concept 

v.091. 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: September  Versie 0.3 
Betreft: Erkenning van basisvoorzieningen en kennisneming van 

het ingezette vervolgtraject.  
 

 

Waarom is instemming belangrijk?  
Breed hergebruik van ICT-voorzieningen die al door andere overheidspartijen zijn ontwikkeld 
versnelt de realisatie van een informatie infrastructuur voor de publieke sector, heeft een 
standaardiserend effect en voorkomt dat meerdere partijen vergelijkbare, maar niet 
interoperabele, oplossingen maken. Hergebruik leidt tot besparingen. 
 
Welke stappen worden thans gezet? 
De ontwikkelde procedure is het resultaat van een uitgebreid expertonderzoek en bespreking 
in het Forum Standaardisatie. De ontwikkelde procedure wordt thans in de praktijk getoetst op 
een concrete casus: de BKWI inkijkvoorzienning. Daarbij zal bruikbaarheid van de procedure 
en de business case van de inkijkvoorziening worden onderzocht alsmede vragen rondom de 
financiering en eventueel concurrerende producten. Onderdeel van de toets is een openbare 
consultatie. 
 
Vervolg 
In de Collegevergadering in april 2012 zullen de resultaten van het onderzoek met een advies 
van het Forum Standaardisatie aan u worden voorgelegd.  

Doel 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. Het in de praktijk toetsen van de procedure voor de erkenning van 
voorzieningen 

2. Het ingezette vervolgtraject voor het vervolmaken van de 
erkenningsprocedure. 
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Ad. 1 De notitie Erkenning van Basisvoorzieningen 
 
 
In het voorjaar van 2010 heeft BZK in het Forum Standaardisatie de vraag gesteld 
of het College en Forum een rol zouden kunnen en moeten spelen bij het ‘erkennen’ 
van basisvoorzieningen van de e-overheid, om daarmee grootschalige aansluiting 
op en gebruik van die voorzieningen te versnellen.  
 
In oktober 2010 heeft het Forum Standaardisatie ingestemd met een notitie waarin 
de contouren voor een procedure voor de toetsing van basisvoorzieningen van de 
e-overheid werden geschetst, gericht op een ‘erkenning’ van deze voorzieningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze erkenningsprocedure heeft als doel te komen tot een situatie waarin: 
 

1) Het voor de betrokken partijen duidelijk is wat basisvoorzieningen zijn en 
welke van die basisvoorzieningen men geacht wordt te gebruiken met 
uitsluiting van specifieke lokale oplossingen;  

2) Het gedrag van de betrokken partijen op een effectieve wijze wordt 
beïnvloed zodat de erkende basisvoorzieningen ook inderdaad worden 
geadopteerd.  

 
Een nader uitgewerkt voorstel van de procedure is in de Forumvergadering van 14 
juni besproken. Het Forum discussieerde mede naar aanleiding van een door BKWI 
ter vergadering ingebrachte notitie.  In deze notitie benoemt BKWI een aantal 
aandachtspunten bij het erkennen van basisvoorzieningen; zoals het punt dat het 
moeilijk is een keuze te maken uit vergelijkbare voorzieningen en het punt dat de 
monitoringstaak een belasting is en niet in het belang is van de eigenaar van de 
voorziening.  
 
Het Forum concludeerde dat, wil een ‘pas toe of leg uit’-beleid ook echt vruchten 
afwerpen, een toets op kwaliteit van de voorziening alleen niet volstaat. Het College 
zal in voorkomend geval zijn besluit tot erkenning van een basisvoorziening 
vergezeld moeten laten gaan van een adoptieadvies waarin bovengenoemde punten 
worden geadresseerd. Het Forum deelde deze lijn en de punten zijn, waar mogelijk,  
in de notitie verwerkt. Het resultaat is bijgevoegd (CS11-10-05A: Erkenning van 
Basisvoorzieningen concept v.091) 
 
Daarnaast kwamen tijdens de discussie twee vragen naar voren die nog 
beantwoord dienen te worden, namelijk: 
 

1) Wat als het bedrijfsleven een betere en of voordeliger voorziening kan 
leveren dan de overheid? 

2) Hoe wordt de financiering van de adoptie van basisvoorzieningen geregeld ?  
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Ad. 2 Het vervolgtraject en besluitvorming 
 
Ondanks de vragen die tijdens het Forumoverleg naar voren kwamen, is het Forum 
van mening dat het een maatschappelijk en publiek belang dient om een ‘pas toe of 
leg uit’-regime te voeren voor basisvoorzieningen. Daarom is een nuttige volgende 
stap het toetsen van de concept-toetsingsprocedure en – criteria aan de hand van 
een testcase.  
Tijdens deze testcase kunnen eventuele tekortkomingen in de procedure 
gesignaleerd worden en wordt inzichtelijk welke uitspraken, aan de hand van de 
toetsing, wel en niet kunnen worden gedaan m.b.t. voorzieningen.  
 
Bert Uffen heeft namens BKWI aangeboden voor de testcase de Suwinet-inkijk 
voorziening te gebruiken.  Bureau Forum Standaardisatie heeft een offerteaanvraag 
uitgezet om deze testcase uit te voeren.  
 
 
 
 
 
 
De uitvoerende partij zal met de uitvoering van de testcase de volgende vragen 
beantwoorden: 
 

1) Voldoen de conceptprocedure en –criteria om de geschiktheid van 
voorzieningen zorgvuldig te kunnen toetsen?  

2) Indien ja: Is de Suwinet-inkijk voorziening, op basis van de in het concept 
gehanteerde procedure en criteria, geschikt om een ‘pas toe of leg uit’-
beleid op te voeren? 

3) Op welke punten kunnen de conceptprocedure en –criteria verbeterd 
worden om de erkenning van basisvoorzieningen zorgvuldig te kunnen 
toetsen? 

 
 
 Dit traject start in september 2011 en wordt naar verwachting eind december 2011 
afgerond. De bevindingen worden begin 2012 tijdens het Forumoverleg besproken. 
 
U ontvangt in het voorjaar van 2012 een advies van het Forum met betrekking tot 
de vraag of College en Forum standaardisatie een rol moeten spelen bij het 
erkennen van basisvoorzieningen. En zo ja, hoe deze taak het best kan worden 
ingevuld. Het eventueel oppakken van deze nieuwe taak impliceert overigens een 
uitbreiding van het mandaat en daardoor een uitbreiding van het instellingsbesluit 
van het Forum en College.  
 
 
  
 
 
 
 
 

FS20110921.05


	DoelHet College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met:



