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Onderstaande tabel bevat de score voor de zelftoets door de indiener op het aspect kwaliteit van de voorziening 

 

Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

K.1.Typering K.1.1.Het karakter van 

de voorziening is 
afgebakend (interactie 
met burgers, interactie 
met bedrijven of  

interactie tussen 
overheden onderling) 

 K.1.1.1. Bij ontwikkeling, 

toepassing en gebruik, en 
beheer van de voorziening 
wordt waar nodig rekening 
gehouden met specifieke eisen 

en omstandigheden die 
voortvloeien uit de 

toepasselijke doelstellingen van 
de e-overheid. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.2.Onderhoudbaarheid K.2.1.De voorziening is 
goed gedocumenteerd 

K.2.1.1.De voorziening is 
gedocumenteerd  met 
ontwerpdocumentatie, 
gebruiksdocumentatie en een 

beheerdocumentatie. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.2.1.2.Ontwerpbesluiten op 
het gebied van architectuur zijn 

gedocumenteerd. 
 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.2.1.3.De documentatie is up-
to-date en in overeenstemming 
met de voorziening. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.2.1.4.De relatie tussen 
software en 
ontwerpdocumentatie is 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

eenvoudig te leggen. □ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 K.2.2. De voorziening is 
zowel qua hardware als 
qua software 

onderhoudbaar 

K.2.2.1.De beheerdocumentatie 
beschrijft welke technische 
infrastructuur deel uitmaakt 

van de voorziening. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.2.2.2.De 

gebruiksdocumentatie 
beschrijft welke organisatie en 
gebruiksrollen horen bij het 
gebruik van de voorziening. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.2.3.De software code is 
goed modulair opgezet 

K.2.3.1.Ontwerpdocumentatie 
beschrijft de criteria op basis 
waarvan modules zijn 
onderscheiden en de 
resulterende modules. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.2.4.Software code 
wordt (door)ontwikkeld 
tegen een expliciete 
norm aangaande 

onderhoudbaarheid van 
code. 

K.2.4.1.Er zijn door de 
ontwikkelaar/beheerder code 
standaarden vastgesteld 
waaraan  aantoonbaar in 

redelijke mate aan wordt 
voldaan. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.2.4.2.Gebruik van 

naamgevingstandaarden, 
beperking van complexiteit, 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

gebruik van commentaarregels  
en gebruik van unit tests 
maken onderdeel uit van de 
code standaarden. 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

K.3. Prestaties K.3.1. De voorziening 
biedt afdoende prestaties 
voor alle typen gebruik 

bij de gevraagde totale 
belasting 

 K.3.1.1.Het systeem is 
ontworpen voor voldoende 
prestaties van het systeem 

voor de verschillende typen van 
gebruik en gebruikersgroepen 
en deze prestaties zijn 
minimaal in een testomgeving 

gemeten. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.4.Schaalbaarheid K.4.1.De voorziening is 
door middel van een 
beheerst proces 
schaalbaar 

K.4.1.1.Ontwerpdocumentatie 
beschrijft welke resources 
(zoals aantal rekenkernen, 
hoeveelheid geheugen, 

opslagruimte en 
netwerkcapaciteit) vereist zijn 

voor het realiseren van welke 
belasting en op welke wijze de 
voorziening schaalbaarheid 
realiseert.  

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.4.1.2.Beheerdocumentatie 
beschrijft hoe er opgeschaald 
dient te worden en welke 
beperkingen de schaalbaarheid 
kent.   

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.4.1.3.Er is bekend tot welke 
omvang en prestaties de 
voorziening kan opschalen op 
basis van praktijkproeven.  

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

  K.4.1.4.Er is beschreven welke 
van de door het ontwerp 
geanticipeerde scenario's 
getoetst zijn. Per scenario is 
bekend hoe snel er 

opgeschaald of kan worden en 
welke resources hiermee 
gemoeid zijn. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.5.Stabiliteit K.5.1.Van de voorziening 
is bekend dat deze min 
of meer storingsvrij kan 

functioneren. 

K.5.1.1.Er is een 'business 
continuity plan' met een 
specifieke risico-analyse voor 

de voorziening en mitigerende 
maatregelen, waarin ook 
redundatie tot op het hoogste 
niveau  (b.v. twin data center 
en uitwijk) een onderdeel van 
kan vormen. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.5.1.2.De voorziening draait in 

productie binnen de grenzen 
van een SLA. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.5.1.3.Grote verstoringen 
blijven uit of zijn zeer 
zeldzaam, waarbij de maximale 
duur een aantallen zijn 

afgestemd op de 

gebruikstoepassing. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.5.1.4.De voorziening 
reageert op irreguliere 

interacties met de omgeving 
voorspelbaar en zonder 
verstoring van de 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

dienstverlening. □ Volledig aan voldaan 

 

K.6. Beveiliging K.6.1.De voorziening zelf 
heeft passende 
beveiligingsfuncties. 

K.6.1.1.Er is een specifieke 
risico-analyse voor de 
voorziening. Voor de 

onderkende risico's zijn 
mitigerende maatregelen 

beschreven. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.6.1.2.De risicoanalyse wordt 

in ieder geval periodiek en 
mogelijkerwijs tevens 
incidenteel geëvalueerd en 
herzien. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.6.2.Beheer van de 

beveiligingsfuncties van 
de voorziening is 
uitgewerkt en belegd. 

K.6.2.1.Specifieke maatregelen 

zijn opgesteld voor beheer van 
de beveiligingsfuncties van de 
voorziening. (Mogelijk: 
specifiek normenkader) 
Uitgangspunt is ‘in control’ zijn 

over de beveiliging van de 
voorziening. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.6.2.2.Het management 
system voor de voorziening, 
inclusief evaluatie en herijking 

van beveiligingsmaatregelen, is 

beschreven en voorwerp van 
externe audit. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.6.3.De 

beheerorganisatie heeft 
een management system 
voor de beveiliging, dat 

K.6.3.1.De voorkeur geniet een 

ISO 27001 certificatie. 
 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

periodiek extern wordt 
geaudit. 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

  K.6.3.2.Voldaan wordt aan de 
PvIB / NOREA normen voor 
uitbesteding van IT diensten. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.6.4.De beveiliging van 

de voorziening wordt 
beproefd door middel van 
periodieke 
penetratietests. 

K.6.4.1.Beheerdocumentatie 

beschrijft welke penetratietests 
worden uitgevoerd en met 
welke frequentie deze worden 
uitgevoerd, waarbij deze zijn 
afgestemd op het type 
voorziening en de omgeving 

waarbinnen deze draait. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.7.Gegevensintegriteit K.7.1.De voorziening 
garandeert de integriteit 
van de gedeelde 
gegevens. 

K.7.1.1. De gestelde eisen aan 
de gegevensintegriteit zijn 
bekend, alsmede de 
maatregelen om deze te 
realiseren (b.v. identificatie, 

authenticatie, encryptie). 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.8.Standaardisatie K.8.1.Op de hierboven 
geanalyseerde relevante 
gebieden, dienen 

weloverwogen keuzen te 
zijn gemaakt over de toe 
te passen standaarden. 

K.8.1.1.E-overheid standaarden 
zoals vastgesteld door College 
standaardisatie dan wel via 

vergelijkbare 
standaardisatieprocedures, 
worden gevolgd (comply).  

Afwijkingen van e-overheid 
standaarden zijn benoemd en 
onderbouwd in ontwerp-

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

documentatie (explain).   

K.9.Beheer K.9.1.De voorziening 
wordt beheerd door een 
professionele 

beheerorganisatie. 

K.9.1.1.De beheerorganisatie 
heeft afgesproken service 
levels, rapporteert hierover en 

beheert de voorziening in 
voldoende mate in 
overeenstemming met de 
afgesproken service levels. Dit 
wordt aangetoond door een 
Third party Mededeling. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.9.1.2.Beheerprocessen zijn 
gedocumenteerd. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.9.1.3.Verantwoordelijkheden 
met betrekking tot die 
beheerprocessen zijn benoemd 
en liggen vast. 

Verantwoordelijken leggen 
aantoonbaar verantwoording af 
in lijn met hun 
verantwoordelijkheden. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.10.Actualiteit K.10.1.Er is bekend en 

vastgelegd welke 

actualiteit de gegevens 
en diensten die de 
voorziening levert dient 
te hebben. 
Aangetoond is dat de 
voorziening de 

K.10.1.1.Ontwerpdocumentatie 

beschrijft hoe de voorziening 

de gewenste actualiteit levert 
(backup faciliteiten en 
procedures, 
herstelmechanismen). 
 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

betreffende actualiteit 
realiseert. 

  K.10.1.2.In 

beheerdocumentatie benoemde 

steekproeven tonen aan dat de 
voorziening de betreffende 
actualiteit realiseert. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.11.Controleerbaarheid K.11.1. De voorziening is 
controleerbaar. 

K.11.1.1.Alle relevante acties 
van het systeem aangaande de 
geregistreerde gegevens, 
geleverde gegevens en 
diensten, alsmede 

beheerhandelingen worden 

hiertoe gelogd. 
Al deze handelingen zijn tot op 
de natuurlijke persoon 
herleidbaar.  

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.11.1.2.Het is bekend voor 
welke activiteiten van welke 

rollen gelogd moeten worden. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.12.Compliancy K.12.1.De voorziening 
voldoet aan de wettelijke 
vereisten. Dit is 
aangetoond en hier 
wordt verantwoording 

K.12.1.1.De voorziening is 
ingericht en wordt beheerd in 
lijn met algemene wetgeving 
zoals Wbp, Wob, Wet 
elektronisch bestuurlijk verkeer 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

over afgelegd. en archiefwet, alsmede de voor 
de betreffende organisaties van 
toepassing zijnde regelgeving 
inzake informatiebeveiliging. Bij 
dat laatste wordt tevens 

geconformeerd aan de van 
toepassing zijnde 
normenkaders en 

verantwoordingssystematieken.  

□ Volledig aan voldaan 

 

  K.12.1.2.De relevante wet- en 
regelgeving alsmede afspraken 

en toepassing zijnde 
normenkaders zijn expliciet 
doorvertaald naar een specifiek 
normenkader voor de 
voorziening dan wel concrete 
maatregelen in inrichting en 

beheer. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.12.1.3.De voorziening is 
zodanig opgebouwd dat 
eventuele specifieke 
toevoegingen  zijn te 
onderscheiden van een 

generieke functionele kern. 
Specifieke toevoegingen 
(volgens de analyse) hoeven 
niet per se te zijn 
geïmplementeerd, maar zijn 
wel soepel implementeerbaar. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.13.Interoperabiliteit K.13.1.Organisatorische 
interoperabiliteit. 

K.13.1.1.De voorziening is niet 
zodanig gebonden aan 
organisatiespecifieke structuren 
en procedures dat hergebruik 
wordt belemmerd 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

   K.13.1.2. Indien de 
voorziening is gebonden aan 
organisatiespecifieke structuren 
en procedures is dit kenbaar 
via documentatie. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.13.2.Semantische 
interoperabiliteit 

K.13.2.2.De voorziening is niet 
zodanig gebonden aan 
organisatiespecifieke 

terminologie, ontologieën dat 
hergebruik wordt belemmerd. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

   K.13.2.1.Indien de voorziening 

gebruik maakt van 
organisatiespecifieke 
semantische constructies 

(terminologie, ontologieën) is 
dit kenbaar via documentatie. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.13.2.3.De voorziening maakt 
geen gebruik van ‘exotische’ 
open of gesloten standaarden 
(andere dan opgenomen op de 
Pas Toe of leg Uit lijst Open 
Standaarden of de lijst van 

Gangbare Standaarden van 
Forum en College). 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.13.2.4.De voorziening maakt 
gebruik van relevante 
standaarden op de lijst van 

gangbare Open Standaarden 
van Forum en College. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

 

 K.13.3.Technische 
interoperabiliteit 

 K.13.3.1.De voorziening maakt 
gebruik van relevante 
standaarden op de Pas Toe of 

leg Uit lijst Open Standaarden 
van Forum en College. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.13.3.2.De voorziening maakt 

gebruik van relevante 
standaarden op de lijst van 
gangbare Open Standaarden 
van Forum en College. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.13.3.3.Er zijn geen 
technische 

interoperabiliteitsissues 
opgelost op functioneel niveau 
(b.v. ten behoeve van  

gegarandeerde aflevering). 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 K.13.4.Juridische 
interoperabiliteit 

 K.13.4.1.De regelgeving 
waarop de voorziening is 
gebaseerd is kenbaar. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  K.13.4.2 Er is geen sprake van 

“embedded” 
(geprogrammeerde) 
regelgeving in de voorziening. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Sub criterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

 

K.14.Certificering K.14.1.Kwaliteit is mede 
door certificering 
gegarandeerd 

K.14.1.1.Daar waar voor (delen 
van) de voorziening 
certificeringstrajecten bestaan 

zijn deze met succes doorlopen 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

K.15.Governance K.15.1.Governance is in 

overeenstemming met de 
reikwijdte van het 
gebruik 

 K.15.1.1. Er is voorzien in dan 

wel de indiener is bereid tot het 
inrichten van een vorm van 
strategisch beheer op de 
voorziening (samenwerking bij 
doorontwikkeling) 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Onderstaande tabel bevat de conceptuele toets. Deze toetst de score op de aspecten nut en bruikbaarheid van de voorziening. 

 

Criterium Subcriterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

C.1.Nut en 
noodzaak 

C.1.1.Het karakter van de 
voorziening is afgebakend 

(interactie met burgers, 
interactie met bedrijven of  
interactie tussen overheden 
onderling) 

 C.1.1.1.Bij ontwikkeling, 
toepassing en gebruik, en 

beheer van de voorziening 
wordt waar nodig rekening 
gehouden met specifieke eisen 
en omstandigheden die 
voortvloeien uit de 
toepasselijke doelstellingen van 
de e-overheid. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 C.1.2.Het nut van de 
voorziening op landelijk 
niveau  wordt breed 
gedragen. 

C.1.2.1.De voorziening geeft 
invulling aan de 
uitgangspunten van overheids 
referentiearchitecturen, waarbij 

duidelijk is welke daarvan van 

toepassing zijn (b.v NORA, 
MARIJ/EAR, GEMMA, PETRA, 
WILMA). 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.1.2.2.Bestaande gebruikers 
en soort van gebruik zijn 
bekend en gedocumenteerd. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.1.2.3.Er is bovenop de groep 
van bestaande gebruikers 
sprake van een groep van 
potentiële gebruikers. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 
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Criterium Subcriterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

□ Volledig aan voldaan 

 

  C.1.2.4.Potentiële gebruikers 
en soort van gebruik zijn 
bekend en beschreven. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.1.2.5.De baten van het 
gebruik van de voorziening zijn 
beschreven in termen van 
effecten (gerelateerd aan 

doelen van e-overheid) voor 
zowel bestaande als potentiële 
gebruikers 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.1.2.6.Het nut van de 

voorziening is minimaal 
voorzien voor een periode van 
vijf jaar. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

C.2.Functionaliteit C.2.1.Doelgroep voor de 

voorziening ook na 
erkenning  is benoemd. 

C.2.1.1.De typen doelgroepen 

van de voorziening zijn 
duidelijk, waarbij met name 
onderscheid wordt gemaakt 

tussen publiek, bedrijven en 
overheden. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Subcriterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

  C.2.1.2.De voorziening 
verwezenlijkt doelstellingen van 

de e-overheid, zoals afname 
van de administratieve lasten 
voor burgers en bedrijven. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

 C.2.2.Functionaliteit bevat 
geen essentiële lacunes. 

C.2.2.1.De functionaliteit is niet 
organisatiespecifiek, en is te 
herleiden tot meervoudig 
voorkomende bedrijfsfuncties 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.2.2.2.Doel aard, en 

functionaliteit van de 
voorziening of van onderdelen 

daarvan zijn congruent voor de 
indiener c.q. bestaande 
gebruikers en voor potentiële 
gebruikers. Hierbij is rekening 
gehouden met verwachte 
ontwikkelingen in de komende 

vijf jaar. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.2.2.3.Er zijn voor de 
onderkende doelgroepen geen 

ontbrekende functionaliteiten 
van essentiële aard (zonder 
welke het voor organisaties in 

die doelgroep niet zinvol is de 
voorziening te gebruiken). Het 
is duidelijk op welke termijn 
overige ontbrekende 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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Criterium Subcriterium Detaillering / 
toetsingsvraag 

Beoordeling Toelichting 

functionaliteiten zijn 
geïmplementeerd. 

 C.2.3.Toekomstvastheid 

 

 C.2.3.1.Er bestaat een 

procedure voor aanpassingen 
of uitbreiding van de 
voorziening waarin de 
verantwoordelijkheden van 
leverancier en afnemers zijn 

geregeld. 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

C.3.Financiering C.3.1.Er is geen risico voor 
het voortbestaan van de 

voorziening door het 
ontbreken van financiering  

C.3.1.1.Financiering voor de 
komende vijf jaar is 

gegarandeerd 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

 

  C.3.1.2. Financiering dekt ook 
het hergebruik en beheer van 
de voorziening ten behoeve van 
potentiële gebruikers 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 
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