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FORUM STANDAARDISATIE  20 april 2016 

Agendapunt 6. Voorzieningen 
Stuknummer 6. Oplegnotitie voorzieningen  
 

 
Van: Begeleidingsgroep Voorzieningen 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: A. Advies Digipoort PI voor opname op de Lijst 

van getoetste voorzieningen voor hergebruik 

 

 

Ter besluitvorming 

U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende Forumadvies: 

 

1. Het opnemen van de voorziening Digipoort PI op de lijst van getoetste 

voorzieningen voor hergebruik.  

 

Ter kennisname 

 

2. De plaatsing van de voorziening Digitaal Ondernemersplein op de lijst 

van getoetste voorzieningen voor hergebruik, wordt aangehouden. 

 

3. Stand van zaken lopende informele analyses van de afsprakenstelsels 

Qiy en TNO Trustester.  
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Ter besluitvorming 
 

1. Het opnemen van de voorziening Digipoort PI  op de Lijst van getoetste 

voorzieningen voor hergebruik  

[Bijlage A] 

 

 

 

 

 

 

Context 

Naast standaarden ondersteunt en bevordert het Forum hergebruik van voorzieningen. 

Het College Standaardisatie heeft in juni 2013 besloten om generieke voorzieningen op 

een eenduidige en transparante wijze te beoordelen op volwassenheid en continuïteit 

en kwaliteit van het beheer met het oog op hergebruik. Die aanpak draagt bij aan het 

vergroten van het vertrouwen van (potentiële) gebruikers om die voorzieningen te 

gaan (her)gebruiken én het verder professionaliseren van het beheer van 

voorzieningen. Positief getoetste voorzieningen worden op een lijst met getoetste 

voorzieningen voor hergebruik geplaatst. Sinds oktober 2014 heeft het Nationaal 

Beraad de rol van het College Standaardisatie overgenomen en adviseert het Forum 

het Nationaal Beraad. 

 

Over de voorziening 

Digipoort PI is een procesplatform waar berichtenverkeer in ketens tussen overheden 

en hun stakeholders – met name bedrijven – volledig geautomatiseerd, veilig en 

betrouwbaar wordt afgehandeld. Het procesplatform bestaat uit onderliggende 

infrastructuur en een applicatie met standaard koppelvlakken, gebruikersportalen en 

generieke functionele services voor de verwerking van berichten.  

Overheidsorganisaties die wegens een publieke taak gegevens uitwisselen met andere 

partijen (overheidsorganisaties, bedrijven of personen) kunnen worden gekenmerkt als 

potentiële gebruikers. 

 

Betrokkenen en proces  

De procedure is op gebruikelijke wijze doorlopen, inclusief een goed bezette 

expertbijeenkomst en een openbare consultatie. De Forum begeleidingsgroep 

voorzieningen heeft op basis daarvan het bovenstaande advies geformuleerd.  

De Begeleidingsgroep vindt het wenselijk dat er meer externe reacties komen op de 

openbare consultaties betreffende voorzieningen. De begeleidingsgroep stelt voor bij 

een volgende procedure een aantal directe belanghebbenden gericht te benaderen met 

het verzoek om in ieder geval te reageren. Hetzij met vragen of commentaar, hetzij 

met expliciete instemming met de rapportage en het advies. BFS zal dit in de 

procedurebeschrijving opnemen.  

 

Advies en gevraagd besluit 

De Forum begeleidingsgroep voorzieningen adviseert om de voorziening op de Lijst 

getoetste voorzieningen voor hergebruik te plaatsen. 

 

Functioneel toepassingsgebied 

Het functioneel toepassingsgebied heeft betrekking op de voorziening Digipoort PI 

bestaande uit een fysieke infrastructuur en functionele diensten zoals koppelvlakken, 

een portaal, validatie- en conversieservices en archivering. 

 

  

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met het advies om de 

voorziening Digipoort PI op te nemen op de Lijst van getoetste voorzieningen voor 

hergebruik.  
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Organisatorisch werkingsgebied 

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en 

instellingen uit de (semi-) publieke sector. 

 

Rationale voor plaatsing op de lijst 

Voor gebruikmakende overheidsorganisaties wordt Digipoort PI een steeds belangrijker 

middel om informatie met bedrijven en met andere overheidsorganisaties uit te 

wisselen teneinde de wettelijke taak zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. De 

functionaliteiten van Digipoort PI zijn dusdanig generiek dat andere 

overheidsorganisatie die gegevens uitwisselen met ketenpartners hiervan mogelijk ook 

gebruik kunnen maken. 

 

Als aandachtspunten zijn benoemd: 

- Borgen van toekomstvastheid, door op nationale en Europese standaarden te 

anticiperen en waar nodig in te voeren.  

- Structureel sluitende financiering 

- Governance – met Ministerie van EZ als coördinerend departement 

- Samenwerking met eHerkenning 

 

 

Ter kennisname 

 

2. De plaatsing van de voorziening Digitaal Ondernemersplein op de lijst van 

getoetste voorzieningen voor hergebruik, wordt aangehouden. 

 

De procedure voor Digitaal Ondernemersplein is tot en met de openbare consultatie 

positief verlopen. De voorziening is een kansrijke kandidaat voor hergebruik. Maar er 

ligt een serieus aandachtspunt voor wat betreft het gebruik van open standaarden. Uit 

de ‘Monitor open standaardenbeleid – rapportage 2015’ blijkt dat van de 9 open 

standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst slechts 2 standaarden door het Digitaal 

Ondernemersplein volledig zijn geïmplementeerd.  

 Op grond hiervan beoordeelt de Forum Begeleidingsgroep Digitaal 

Ondernemersplein als nog niet geschikt voor opname op de Voorzieningenlijst.  

 Besloten wordt dat de positieve advisering voor plaatsing op de lijst wordt 

aangehouden tot dat dit issue naar voldoende tevredenheid is verholpen.  

 Afgesproken is dat de Beheerder een streefplanning zal maken voor de 7 niet 

geïmplementeerde open standaarden 

 

 

3. Stand van zaken lopende informele analyses van de Afspraken stelsels Qiy 

en Trustester 

 

In december heeft het Forum ingestemd met het verzoek van de Regieraad 

Dienstverlening om informele analyses uit te voeren op het Qiy-afsprakenstelsel en het 

TNO TrustTester-afsprakenstelsel op basis van de Toetsingsprocedure voor 

voorzieningen.  

De uitkomsten in de vorm van een rapport van bevindingen, 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 binnen de overheid. Beide analyses zijn gestart, het resultaat wordt in 

september opgeleverd. 
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