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Betreft: Toetsing van generieke voorzieningen 

 

 
 

Procedure voor toetsing van kwaliteit van generieke Voorzieningen 

Forum Standaardisatie toetst de kwaliteit van generieke voorzieningen op basis van 

een procedure die vergelijkbaar is met de werkwijze voor open standaarden. 

Inzicht in de voordelen, kwaliteit, robuustheid, schaalbaarheid en continuïteit van 

het beheer van voorzieningen is belangrijk voor het vertrouwen van gebruikers 

(overheden, bedrijven, burgers) om de generieke voorzieningen te gaan gebruiken. 

Hergebruik van voorzieningen draagt bij aan een betrouwbare, toegankelijke en 

eenduidige overheid voor burgers en bedrijven, meer efficiëntie bij minder budget 

en verbetering van de interoperabiliteit. Onderdeel van de toetsingsprocedure voor 

voorzieningen zijn expertbijeenkomsten, openbare consultaties en samenwerking 

met ICCIO/rijk, KING/VNG en NORA. In 2014 hebben de voorzieningen 

MijnOverheid en eHerkenning de toetsings-procedure met succes doorlopen. 

 

Aanbeveling College Standaardisatie 

Begin oktober  is de functie van het College Standaardisatie ondergebracht bij het 

Nationaal Beraad. Het College gaf in haar laatste vergadering het Nationaal Beraad 

mee, dat het wenselijk is dat de voorzieningen uit het Digiprogramma allemaal het 

kwaliteitsstempel van de voorzieningenprocedure krijgen. Het College deed daarbij 

de suggestie te beginnen met de zogenaamde frontoffice voorzieningen (DigiD; 

Ondernemersplein; Ondernemingsdossier; Digipoort). Verder adviseerde  het 

College een meer verplichtend regime voor voorzieningen.  

 

Vervolgstappen 

Het Bureau Forum Standaardisatie zoekt afstemming met  beleidsopdrachtgevers 

en -nemers van de genoemde frontoffice voorzieningen over de bereidheid tot het 

laten toetsen van deze voorzieningen. Het in procedure nemen van concrete  

voorzieningen wordt in de volgende vergadering van het Nationaal Beraad ter 

besluitvorming voorgelegd.  

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid wordt gevraagd kennis te nemen 

van:  

1. De procedure voor kwaliteitstoetsing van generieke Voorzieningen 

2. De aanbeveling van het College Standaardisatie 

3. De vervolgstappen. 
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