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FORUM STANDAARDISATIE  10 juni 2015 
Agendapunt 6: Voorzieningen procedure 
 
GEVRAAGD BESLUIT 

Akkoord gaan met  

1. de in de paragraaf A beschreven scope en start van de procedure voor twee 

GDI voorzieningen 

2. de in de paragraaf B beschreven werkwijze en routering  

Aanleiding en achtergrond  

In 2012 is gestart met een criterialijst voor voorzieningen om de kwaliteit van 

voorzieningen te toetsen voor hergebruik. Eind 2014 zijn 2 voorzieningen 

procedures afgerond en ter besluitvorming bij het College gelegd.  2015 is gestart 

met een andere Governance structuur voor de e-0verheid, waarbij het college 

opging in het Nationaal Beraad. Bij overdracht van het voorzieningen dossier van 

het College naar het Nationaal Beraad is door het college aangegeven dat het 

stimuleren van hergebruik van voorzieningen een meer dwingend karakter mocht 

krijgen.  

Gelukkig kent het Nationaal beraad een lijst van voorzieningen als onderdeel van de 

GDI (Generieke Digitale infrastructuur).  De GDI lijst bevat voorzieningen waarover 

het Nationaal Beraad adoptieafspraken gaat maken. Hiermee is een 

voorzieningenlijst gecreëerd die meer dwingend is. De rol en positionering voor de 

voorzieningen procedure van het Forum is hiermee gewijzigd. De voorzieningen 

procedure kan nog steeds een belangrijke vraag beantwoorden, nl.  of deze 

voorzieningen kwalitatief in de breedte geschikt zijn voor hergebruik en welke 

(kleine) belemmeringen weggenomen kunnen worden. In paragraaf A vindt u de 

beschrijving van de aangepast scope voor de voorzieningenprocedure en in 

paragraaf B de aangepaste werkwijze/ routering. 
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Paragraaf A: Scope voorzieningenprocedure 
  

1. De voorzieningenprocedure geldt voor voorzieningen. 

Dit lijkt een open deur, maar er is vaak verwarring. Onder voorzieningen verstaan 

we de geautomatiseerde/gecodeerde toepassingen op basis van specificaties die op 

een apparaat “zoemend” in gebruik zijn.  

De voorzieningen procedure biedt hiervoor een brede toets, zodat partijen de 

herbruikbaarheid gezamenlijk vast kunnen stellen en eventuele verbeterpunten 

kunnen melden voor ingebruikname.  

Voorzieningen moet men niet verwarren met open standaarden. Deze vallen buiten 

de scope van de voorzieningenprocedure. Een open standaard  is een (set) 

document(en) met afspraken, specificaties voor een te automatiseren product, een 

te automatiseren dienst of een te automatiseren methode, die bijdraagt aan de 

interoperabiliteit en een open karakter heeft. Een open standaard is met 

belanghebbenden afgestemd en formeel vastgelegd, zodat deze door uiteenlopende 

partijen kan worden gebruikt. Zie voor de definitie van een open standaard 

www.forumstandaardisatie.nl   

Onder een afsprakenstelsel verstaan we het geheel aan afspraken op het gebied 

van organisatie, besturing, controle, naleving, beheer, architectuur, toepassingen, 

techniek, procedures en regels aangaande een (set van) standaard(en) in een 

bepaalde vastgestelde versie. In de praktijk is gebleken dat de voorzieningentoets 

ook toepasbaar is voor afsprakenstelsels. Of daarmee alle karakteristieken van een 

afsprakenstelsel volledig zijn getoetst,  is een vraag die we dit jaar nader 

onderzoeken en beantwoorden.  Als blijkt dat de voorzieningentoets alle kenmerken 

van een afsprakenstelsel voldoende toetst zullen we vanaf 2016 meer 

afsprakenstelsels kunnen  toetsen, waarbij  natuurlijk de procedure een aangepaste 

titel krijgt, nl. voorzieningen en afsprakenstelsel toets. 

2. De procedure wordt alleen toegepast bij voorzieningen die een 

“duwtje in de rug” nodig hebben. 

Als een voorziening al geadopteerd is door 80% van de e-overheidsinstanties is de 

herbruikbaarheid voldoende aangetoond en kan de procedure weinig toevoegen. 

Denk hierbij aan DigiD. 

3. De procedure geldt alleen voor voorzieningen die geen wettelijke 

verplichting kennen. 

Wettelijk verplichte voorzieningen, zoals de basisregistraties zijn per definitie 

geschikt voor hergebruik. 

4. De procedure wordt een vaste stap in de adoptie van voorzieningen 

die onderdeel zijn van het GDI 

Op basis van de huidige GDI lijst komen de onderstaande voorzieningen in 

aanmerking voor de procedure (eHerkenning en MijnOverheid zijn al in procedure 

geweest): 

a. Digid-machtigen 

b. Antwoord voor bedrijven  

c. Digitaal ondernemersplein 

d. Berichtenbox voor bedrijven  

e. Ondernemersdossier 

f. Digilevering 

g. Digimelding 

h. Stelselcatalogus 

i. Diginetwerk 

j. Digipoort 

In de komende maanden wordt gestart met de procedure voor het 

Ondernemersplein en Digipoort  
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Paragraaf B: Werkwijze en Routering 
 

Routering voor instelling  Routeringsvoorstel na instelling 

 Nationaal beraad   Nationaal beraad 

 

 
 

 

De procedure voor voorzieningen  kent vergelijkbare stappen met de procedure 

voor open standaarden.  De besturing is echter anders, vanwege het meer 

beleidsmatige karakter van het gebruik van voorzieningen. Hieronder staat per 

gremium toegelicht wat van hen in verband met de besturing van het dossier 

verwacht wordt. 

 

De rol van de klankbord groep is om na oplevering van het expertadvies een sessie 

bij te wonen voor de beoordeling van de resultaten, waarbij de klankbordgroep 

verwacht wordt op beleidsmatige punten, c.q. risico’s  te wijzen.  

Hierna gaat de procedure verder met de openbare consultatie. 

Aan het eind van de procedure na de openbare consultatie, voor de oplevering aan 

het Forum komt de klankbordgroep nogmaals bij elkaar en geeft ze haar 

beleidsmatige, aangepaste adviezen aan het Forum. 

Frequentie van vergaderen: 

2* per procedure 

 

Het Forum geeft haar goed/afkeuring bij het kwaliteitskeurmerk voor de 

voorziening en plaats de voorziening, indien goedgekeurd, op de lijst getoetste 

herbruikbare voorzieningen op basis van inhoudelijke punten.  

Frequentie van vergaderen: 

Alleen aan het einde van iedere procedure 

 

De regieraad Interconnectiviteit bekrachtigt het kwaliteitskeurmerk en de 

bevindingen en aanbevelingen van het Forum, zij geeft de kwaliteitstoets resultaten 

een plaats in de roadmap voor adoptie van de voorziening. Zij  bereid het stuk voor 

als hamerstuk voor het Nationaal Beraad.  Alleen bij zwaarwegende redenen kan zij 

het stuk kan afkeuren voor het Nationaal Beraad. De regieraad toets hierbij vooral 

of voldaan is aan de procedurele stappen.  De regieraad krijgt het resultaat van de 

procedure na doorzetting door het Forum.   

Het Nationaal beraad neemt de resultaten/ adviezen over en bekrachtigd de plaats 

in de roadmap voor adoptie van de voorziening. Deze stap vindt plaats na 

doorzetting door de Regieraad interconnectiviteit. 
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