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FORUM STANDAARDISATIE  16 december 2015 

Agendapunt: 6 Verzoek Regieraad Dienstverlening 
aan Forum: informele voorzieningentoets 
afsprakenstelsels Qiy en TrustTester 
Stuk: Notitie inleiding en toelichting verzoek 
voorzieningentoets  
 

Bijlage: A. Discussiepaper ‘Burgers en bedrijven in regie op 

hun gegevens’ 

 

TER BESLUITVORMING 

Het ligt in de verwachting dat de Regieraad Dienstverlening op 8 december besluit 

een verzoek aan het Forum te doen voor: 

A. Het uitvoeren van een informele analyse op het Qiy-afsprakenstelsel door 

het Forum Standaardisatie op basis van de Toetsingsprocedure voor 

voorzieningen 

B. Het uitvoeren van een informele analyse op het TNO TrustTester-

afsprakenstelsel door het Forum Standaardisatie op basis van de 

Toetsingsprocedure voor voorzieningen 

Als het verzoek volgens verwachting ontvangen is, wordt het Forum gevraagd 

hiermee in te stemmen. 

Inleiding  

De Regieraad Dienstverlening kijkt naar ontwikkelingen rondom afsprakenstelsels, 

waarbij burgers en bedrijven hun persoonlijke gegevens kunnen gebruiken in 

dienstverleningsprocessen van andere organisaties dan waar het gegeven van 

afkomstig is. Deze stelsels bieden kansen en hebben mogelijk gevolgen voor de rol, 

de processen en de organisatie van overheidsdienstverlening. Een term die daarbij 

ook wel gehanteerd wordt is Persoonlijk Data Management.  

Het ministerie van BZK heeft hiervoor, samen met de ministeries van WenR en EZ, 

het programma Regie op Gegevens gestart dat een verdere verdieping moet 

opleveren rondom de toepassing van afsprakenstelsels.  
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In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar twee afsprakenstelsel die in Nederland 

in ontwikkeling zijn:  

 Het Qiy afsprakenstelsel; hergebruik van persoonlijke, respectievelijk 

bedrijfsgegevens door burgers en bedrijven bij dienstverleningsprocessen 

van andere organisaties dan waar het gegeven van afkomstig is.  

 Het TNO TrustTester; een validatieservice waarbij een bewering van een 

burger wordt getoetst bij een bron, zonder dat daar gegevens worden 

uitgewisseld. 

In dit kader lopen momenteel verkenningen met Qiy en TrustTester vanuit 

verschillende overheidsorganisaties en private partijen. 

Toelichting verzoek 

Voor de beantwoording van een aantal vraagstukken ten aanzien van o.a. 

beveiliging, privacy en open standaarden zou de Regieraad Dienstverlening voor Qiy 

en TrusTester graag gebruik maken van de Toetsingsprocedure en criteria van het 

Forum Standaardisatie.  

Het Forum heeft ervaring met inzet van de toetsingsprocedure voor verschillende 

cases, waaronder een afsprakenstelsel (eHerkenning) en informele toets (Pleio) 

waarbij de voorwaarden voor breder gebruik, openheid en schaalbaarheid in beeld 

gebracht worden.  

De uitkomsten van de informele toetsen vormen input voor het programma Regie 

op Gegevens, en daarmee de regieraad Dienstverlening, om te bepalen of en wat 

de benodigde vervolgstappen zijn om met deze stelsels verder te kunnen gaan. Ze 

maken inzichtelijk in hoeverre de afsprakenstelsels de belofte kunnen waarmaken 

dat ze platform onafhankelijk zijn en een open en robuuste oplossingsrichting 

kunnen bieden rondom het vraagstuk van regie op gegevens door burger en 

bedrijfsleven.  

 
Aanpak 

De informele toetsen resulteren in een rapport van bevindingen, terwijl een formele 

toets een daadwerkelijk advies aan het Nationaal Beraad oplevert. Gezien de fase 

waar de afsprakenstelsels zich in bevinden, is voorgesteld om in te zetten op een 

informele toets, als een vorm van ‘bruikbaarheidstoets met baten, kosten en 

risico’s’. Ook aandachts- en verbeterpunten komen hierbij in beeld. 

 

Het uitvoeren van de toetsen heeft een doorlooptijd van ca. een half jaar. De 

kosten worden deels gedragen door het Bureau Forum Standaardisatie, deels door 

het programma Regie op Gegevens.  

 

Bij instemming van het Forum met het uitvoeren van de procedures starten beide 

toetsen in januari 2016. Het resultaat wordt gepresenteerd in de Forum-

vergadering van 8 juni 2016 en is dan tevens beschikbaar aan het eind van het 

Programma Regie op Gegevens in juni 2016. De resultaten van het programma 

worden opgeleverd aan de Regieraad Dienstverlening t.b.v. het bepalen van de 

vervolgstappen.  
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