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1 Samenvatting 

Inleiding 

 

Voor u ligt het advies na openbare consultatie van de expertgroep die de 

voorziening MijnOverheid heeft beoordeeld in het kader van de 

toetsingsprocedure voor de Overweeglijst voorzieningen. 

In deze samenvatting vindt u een verkorte weergave van het advies van de 

expertgroep. 

 

In het hoofddocument vindt u, naast een toelichting op de procedure en een 

beschrijving van de voorziening (hoofdstuk 2) het volledige advies (hoofdstuk 3). 

In dat document is ook het advies van de begeleidende partij opgenomen 

(hoofdstuk 4) 

 

De informatie en standpunten die zijn aangeleverd via de openbare consultatie 

zijn opgenomen in een apart document (20140507 Openbare 

Consultatie_MijnOverheid_v1.0). 

 

 

Business Case 

(kwalitatieve evaluatie van baten kosten en risico’s) 

De voorziening Mijn Overheid draagt bij aan doelstellingen van e-overheid en 

biedt voor burgers een unieke faciliteit voor inzicht in en beheer van 

overheidsinformatie op één punt betreffende zijn persoon. 

De voorziening levert generieke functionaliteit die zonder ingrijpende 

aanpassingen door elke (semi) overheidsorganisatie die te maken heeft met 

document- en gegevens-gerelateerde processen kan worden hergebruikt.  

De besparing die optreedt bij hergebruik is gerelateerd aan de besparing op 

uitvoeringskosten, en deze is zowel op micro niveau (individuele organisaties) als 

op macro niveau (overheid als geheel) zeer groot. 

De robuustheid van MijnOverheid is geborgd door de aanwezigheid van normering 

t.a.v. de stabiliteit van de voorziening, van de traceerbaarheid van gebruik, en 

van het beheer, en door naleving en handhaving van die normering in de praktijk. 

 

 

Plaatsing op Overweeglijst 

Per saldo kan een positief advies worden gegeven voor hergebruik met 

inachtneming van het hieronder gedefinieerde toepassings- en werkingsgebied. 

 

Functioneel toepassingsgebied 

 

MijnOverheid biedt de burger drie functies:  

1. Berichtenbox: de eigen, beveiligde postbus voor de burger voor het 

ontvangen en bewaren van berichten van de overheid. De Berichtenbox is 

het elektronische alternatief voor de huidige papieren post. 

2. Lopende Zaken: hier heeft de burger overzicht van zijn zaken bij de 

overheid, zoals de status van een vergunning- of subsidieaanvraag. 

3. Persoonlijke Gegevens: hier ziet de burger hoe hij geregistreerd is bij de 

overheid, zoals adres-, werk- of uitkeringsgegevens.  

 

Vanuit de invalshoek van het functionele  toepassingsgebied zijn de 

groeimogelijkheden  voor MijnOverheid: 
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- Voor Berichtenbox kan groei worden gevonden in aantallen 

berichtstromen per afnemer (bijvoorbeeld verbreding in de vorm van het 

aansluiten van meer processen op de Berichtenbox) of door uitbreiding 

van de dienstverlening bijvoorbeeld rond life events (attenderingsfunctie). 
- Voor Lopende Zaken geldt dat dit voor de korte en middellange termijn 

wel voor gemeenten maar niet voor de uitvoeringsorganisaties actueel is. 

Uitvoeringsorganisaties kunnen namelijk geen statussen genereren, en 

gemeenten kunnen dat wel. 

- Voor Persoonlijke gegevens geldt dat dit zich richt op de nog nader te 

specificeren  “top 25 gegevens“ binnen de overheid.  

 

Werkingsgebied 

Vanuit de invalshoek van afnemers –werkingsgebied- zijn de groeimogelijkheden  

voor MijnOverheid: 

 

- Uitbreiding van deelname door de manifestgroep-partijen. Met name CJIB 

en DUO zijn nog niet aangesloten; 

- Het aansluiten van meer gemeenten; 

- Uitbreiding in het domein zorg; 

- Uitbreiding in het domein pensioenen. Bijvoorbeeld voor berichtgeving 

rond pensioenoverzichten; 

- Het aansluiten van Waterschappen (met name voor het domein 

Belastingen). 

 

Binnen deze domeinen kan groei worden gevonden in aantallen aangesloten 

overheidsorganisaties en in aantallen aangesloten burgers. 

 

 

Aanbevelingen aan Forum en College ter bevordering van adoptie 

 

(Bureau) Forum Standaardisatie beschikt over capaciteit om het breed hergebruik 

van voorzieningen te bevorderen. Deze capaciteit kan in afstemming met de 

beheerder en gerelateerd aan de beleidsagenda worden ingezet ten behoeve van 

MijnOverheid. Hiervoor moet heldere, eenduidige opdrachtgeving komen. 

 

 

Aanbevelingen aan de beheerder 

  

Aanbevelingen aan de beheerder betreffen: 

 

- Het testen van afzonderlijke componenten van MijnOverheid op maximum 
capaciteit ook bij de achterliggende partijen, en op de samenloop 
(optelsom) van capaciteit. Hierdoor kan opschaling technisch zonder risico 
worden gepland. 

- Het voorzien in een bestendig coördinatiemechanisme ‘over de 
voorzieningen heen’ waarmee een afhankelijkheid bestaat (met de 
verschillende voorzieningen als span of control) waardoor tot op  
operationeel niveau kan worden gestuurd op opschaling. Het werken op 
basis van gezamenlijke routines van ketenpartners (door standaardisatie en 
leren) zal bijdragen aan de ‘organizational performance’ bij opschaling van 
het netwerk als geheel. 

- Er voor zorg te dragen dat bij de in 2014 door de ADR uit te voeren audit 
kan worden vastgesteld dat op het gebied van beveiliging de volledige set 
aan voorgenomen maatregelen t.b.v. het voldoen aan de normering is 
Daarbij wordt geadviseerd: 

o Over te gaan tot een boven-organisatorische risico analyse; 
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o Het beveiligingsniveau voor toegang te verhogen van DigID basis 

naar DigID midden. 

- Het volledig en onderling consistent maken van documentatie inzake 
Programma van Eisen enerzijds en architectuur anderzijds. 

- Het inrichten van een functioneel overleg met potentiële afnemers t.b.v. 
zodanige fasering van doorontwikkeling dat hergebruik aantrekkelijk wordt 
gemaakt. 

- Het verder gestalte geven van volledige implementatie, in afstemming met 
Bureau Forum Standaardisatie, van de op de PTOLU lijst van het College 
Standaardisatie opgenomen standaarden. 

 

Aanbevelingen aan beleidsministerie 

 

Aanbevelingen aan het beleidsministerie betreffen: 

 

- Het voeren van een actief beleid gericht op de totstandkoming van 
regelgeving waardoor MijnOverheid standaard als communicatiekanaal kan 
worden gebruikt. 

- Het voeren van een actief beleid gericht op de totstandkoming van 
structurele financiering waardoor financiering wordt gebaseerd op een 
macro business case voor de overheid in plaats van op lokale business 
cases van enkele individuele organisaties. 

 

 



 

7 

 

2 Doelstelling advies  

2.1 Achtergrond 

 

2.1.1 De rol van Forum en College Standaardisatie 

 

Om interoperabiliteit tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen 

overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling te 

bevorderen zijn in 2006 het College en Forum Standaardisatie opgericht.  

 

Interoperabiliteit staat in dit verband voor het vermogen om op elektronische 

wijze gegevens uit te wisselen. 

 

College en Forum ontwikkelen zelf geen voorzieningen voor het bevorderen van 

interoperabiliteit, maar kunnen wel bestaande instrumenten binnen de (semi-) 

publieke sector een status geven die is gericht op het bevorderen van breed 

gebruik door middel van opname op een Overweeglijst.  

 

De digitale implementatieagenda (november 2011) van het Ministerie van EL&I 

bestendigt de rol van Forum en College ook voor de toekomst. De agenda 

benoemt in de paragraaf “Efficiënter werken door standaardisatie van het 

berichtenverkeer” als actie voor de periode 2012 – 2015:  

 

“Continueren College en Forum Standaardisatie met een verbreed en verdiept 

takenpakket door aandacht voor ketenstandaardisatie, semantische 

standaardisatie, internationale afstemming en 

overheidsbrede adoptie van open standaarden en basisvoorzieningen.” 

 

Uit deze formulering blijkt dat zogenoemde voorzieningen behoren tot die 

instrumenten die vallen binnen het aandachtsgebied van College en Forum. 

 

Een voorziening in deze context is een bouwsteen voor de elektronische overheid, 

die bijdraagt aan dienstverlening aan burgers, bedrijven of medeoverheden. Het 

is een samenstel van bijvoorbeeld informatie, organisatie en/of koppelvlak, en 

bevat in ieder geval een elektronische (geautomatiseerde) component. 

 

In November 2012 heeft het College bepaald dat een tweetraps-aanpak voor het 

erkennen van voorzieningen moet worden uitgewerkt, met als eerste stap een 

kwaliteitstoets die kan leiden tot plaatsing op een ‘Overweeglijst’. In juni heeft 

het College ingestemd met de procedure en is een aantal suggesties gedaan voor 

kandidaat-voorzieningen. Te toetsen voorzieningen dienen in het grotere 

bouwwerk van de e-Overheid te passen. met andere woorden: samenhang van 

voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt. Ook zal maximaal gebruik 

gemaakt worden van kennis, werkwijzen en middelen uit eerdere of lopende 

trajecten bijvoorbeeld bij het Rijk of voor gemeenten.  

Dat betekent dat Collegeleden zichzelf binden om de voorziening te gaan 

gebruiken binnen de eigen organisatie en dat zij tegelijkertijd ook andere partijen 

oproepen om de voorziening te gaan gebruiken. 

 

De doelgroep van de lijst is de gehele (semi-)publieke sector. Deze omvat naast 

de rijksdiensten, uitvoeringsorganisaties, provincies, waterschappen en 

gemeenten ook instellingen in de sectoren onderwijs, zorg en sociale zekerheid. 
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Met de plaatsing op de lijst ontstaat voor (semi-)overheidsorganisaties een 

incentive om conform de lijst te sourcen. 

 

Iedereen kan een voorziening aanmelden voor plaatsing op de lijst. De 

voorziening doorloopt dan een toetsingsprocedure waarbij wordt bekeken of de 

voorziening voor opname op de lijst in aanmerking komt. 

 

2.1.2 Definitie van een voorziening 

 

Een voorziening in deze context is een bouwsteen voor de elektronische overheid, 

die bijdraagt aan dienstverlening aan burgers, bedrijven of medeoverheden. Het 

is een samenstel van bijvoorbeeld informatie, organisatie en/of koppelvlak, en 

bevat in ieder geval een elektronische (geautomatiseerde) component. 

 

2.1.3 De toetsingsprocedure 

 

Het besluit om een voorziening op de Overweeglijst te plaatsen is altijd gekoppeld 

aan een specificatie van het bereik  van dat regime voor die specifieke 

voorziening. Dit bereik wordt bepaald door: 

 

- Het werkingsgebied van de voorziening die ter beoordeling voorligt.  

Dit is het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin 

de voorziening wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, 

provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen. 

- Het toepassingsgebied van de voorziening die ter beoordeling voorligt.  

Dit is de omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening. 

 

Het College Standaardisatie spreekt zich uit over de voorzieningen die op de lijst 

zullen worden opgenomen op basis van een beoordeling van de voorziening. 

 

In het kader van het streven van Forum en College naar interoperabiliteit 

hanteren zij de volgende uitgangspunten: 

 

 De voorziening komt in aanmerking voor toetsing indien: 

- Er sprake is van een overheidsvoorziening die dienstig is aan doelen van 

e-overheid (verbeteren dienstverlening, verbeteren interne efficiency); 

- De voorziening is gepositioneerd voor algemeen gebruik: 

o Ze biedt generieke functionaliteit; 

o Er is een bovenop bestaande gebruikers een kring van potentiële 

gebruikers; 

- De voorziening niet reeds wettelijk verplicht is; 

- Er geen omstandigheden zijn (bijvoorbeeld technisch of juridisch) die 

blokkerend zijn voor in gebruik name door nieuwe gebruikers. 

 

 De voorziening komt in aanmerking voor plaatsing op de Overweeglijst  
indien wordt voldaan aan (sub)criteria zoals opgenomen in de verschillende 
toetsen die ook zijn opgenomen in dit document (kwaliteit, conceptueel). 
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2.2 Proces 

 

De voorziening MijnOverheid is aangemeld voor toetsing ten behoeve van de 

Overweeglijst  voorzieningen. Bij de  toetsing en advisering wordt het Bureau 

Forum Standaardisatie  ondersteund door een (externe) begeleidende partij 

(CGI).  

 

Het toetsingsproces van de voorziening kent als stappen: 

 Intake en eerste toetsing aan criteria; 

 Uitvoering van een toets door een onafhankelijke partij; 

 Het opstellen van een advies door een expertgroep;  

 De openbare consultatie van het concept advies; 

 De daarop volgende advisering door het  Forum en besluitvorming door 

het College. 

 

Na het doorlopen van de openbare consultatie, wordt aan het Forum en College 

Standaardisatie een duidelijk advies opgeleverd (wel/niet opnemen op de lijst) op 

basis van het expertadvies en op basis van de reacties die worden ontvangen uit 

de openbare consultatie, en wel voorzien van overwegingen. De input uit de 

openbare consultatie wordt hierin meegenomen. Een gericht advies om de adoptie 

van de voorziening te bevorderen maakt hier deel van uit.  

 

 

2.3 Toetsing 

 

Voor het opstellen van dit advies zijn de volgende stappen doorlopen. 

 

In de eerste plaats is een intake uitgevoerd, waarbij is beoordeeld of de 

voorziening voor toetsing in aanmerking komt (zie paragraaf 2.1.3) 

 

In het kader van de intake is voorts een zelftoets uitgevoerd door de beheerder, 

waarbij zowel de intrinsieke kwaliteit van de voorziening als de mogelijkheden 

voor hergebruik in kaart zijn gebracht. Dit is gedaan op basis van twee toetsen 

 

 Een kwaliteitstoets. Deze toets betreft de intrinsieke kwaliteit van de 

voorziening, en raakt aan aspecten als robuustheid, schaalbaarheid, 

en beheer. 

 Een conceptuele toets. Deze toets heeft betrekking op de 

bruikbaarheid van de voorziening ook in andere domeinen dan het 

domein waarvoor ze is ontwikkeld. 

 

Dezelfde toetsen zijn vervolgens ook uitgevoerd door de begeleidende partij.  

 

De beide toetsen monden uit in een business case voor breed gebruik van de 

voorziening. Deze business case omvat een duiding van de baten van breed 

gebruik, een kwalitatieve duiding van de kostenvoordelen die op macro niveau 

door hergebruik kunnen worden verwacht, en een duiding van mogelijke risico’s 

en aandachtspunten die bij hergebruik in acht moeten worden genomen.  

 

Bij wijze van evaluatie is door de begeleider een voorstel geformuleerd voor: 

 Plaatsing van de voorziening op de Overweeglijst voor een specifiek 

toepassings- en werkingsgebied; 

 Door Forum en College te nemen maatregelen om hergebruik te 

bevorderen; 

 Door de eigenaar en/of beheerder te nemen maatregelen om 

hergebruik te bevorderen. 
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Een  conceptversie van dit stuk is voorgelegd aan Logius/MijnOverheid ter 

toetsing op fouten en omissies. 

 

Het resulterende document is vervolgens voorgelegd aan de expertgroep. 

 

 

2.4 Samenstelling expertgroep 

 

Voor de expertgroep worden personen uitgenodigd die vanuit hun persoonlijke 

expertise of werkzaamheden bij een bepaalde organisatie direct of indirect belang 

hebben bij de voorziening. Daarnaast is een onafhankelijke voorzitter aangesteld 

om de expertgroep te leiden en als verantwoordelijke op te treden voor het 

uiteindelijke expertadvies. 

 

De rol van voorzitter van de expertgroep is vervuld door R.Tomeij. De 

expertgroep is in opdracht van Forum Standaardisatie begeleid door de heren E. 

Mulder en M.H.A. van Kooten.  

Toelichting op de voorziening namens de beheerder is verzorgd door L. 

Tinselboer.  Bij de expertsessies is P. Waters van Bureau Forum Standaardisatie 

aanwezig geweest als toehoorder. De deelnemers aan de bijeenkomst van de 

expertgroep waren: 

 
- S. Hulshof (ministerie BZK) 

- L. Geubbels (Ministerie BZK) 

- M. van Heijnsbergen (RDW) 

- J. Cals (SVB) 

- T. van Laarhoven (KING Gemeenten) 

- L. Ouwehand (Antwoordvoorbedrijven) 

- E. Brenner (Lostlemmon) 

- A. Kappe (Justid) 

- W. Waslander (Ministerie van Veiligheid en Justitie) 

- C. Holtkamp (Belastingdienst) 

- L. Tinselboer (Logius, MijnOverheid) 

- J. Schullenklopper (Logius, MijnOverheid) 

- P. Waters (Bureau Forum Standaardisatie) 

- E. Mulder (CGI) 

- R. Tomeij (Voorzitter) 

- M. van Kooten (CGI, Verslag). 

 

Het advies van de expertgroep is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document. 

Tijdens de bijeenkomst van de expertgroep is het advies van de begeleidende 

partij besproken en waar nodig aangevuld. De aldus ontstane beoordeling is 

opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document. 
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2.5 Vervolg 

 

Het advies van de expertgroep is ten behoeve van een publieke consultatie 

openbaar gemaakt door het Bureau Forum Standaardisatie.  

 

Alle belanghebbenden konden gedurende de consultatieperiode van 4 weken op 

dit expertadvies reactie geven.  

 

De reacties uit de consultatie die tot een afwijkend advies aan het College zouden 

kunnen leiden, betreft alle aspecten die eerder  door de expertgroep zijn 

bediscussieerd. Een nieuwe bijeenkomst van de expertgroep is in dat licht bezien 

niet noodzakelijk geweest voor een zorgvuldige procedure. De punten worden via 

een apart document (20140507 Openbare Consultatie_MijnOverheid_v1.0) aan 

het College voorgelegd. 

 

De reactie uit de consultatie die een aanvulling vormt op het advies, met name de 

reactie van Bureau Forum Standaardisatie over het toepassen van standaarden, 

wordt als verdieping van het punt 2.3.2. f  (aanbevelingen aan Logius/ Mijn 

Overheid) toegevoegd aan het advies van de expertgroep. 

 

De reactie die een verduidelijking vormt van het advies van de expertgroep, met 

name de reactie van SIMgroep t.a.v. de scope van de voorziening die in 

aanmerking komt voor plaatsing op de overweeglijst, wordt in het advies van de 

expertgroep verwerkt. 

 

De begeleidingsgrioep  van het Forum Standaardisatie stelt op basis van het 

advies en op basis van relevante inzichten uit de openbare consultatie een notitie 

aan het College Standaardisatie op. Het College Standaardisatie bepaalt 

uiteindelijk op basis van het advies van het Forum of de voorziening op de 

Overweeglijst komt.  

 

2.6 Toelichting  op de voorziening 
 

2.6.1 Functionaliteit 

MijnOverheid is de persoonlijke internetpagina voor overheidszaken voor de 

burger.  

Op MijnOverheid kan de burger berichten van de overheid ontvangen in de 
Berichtenbox, overzicht houden over zijn zaken met de overheid in het onderdeel 
Lopende Zaken en zien welke gegevens de overheid over hem heeft geregistreerd 
in Persoonlijke Gegevens. 

Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een bouwsteen voor de ontwikkeling 
en uitbreiding van het mijn-domein binnen de eigen website. 

Een burger kan gebruikmaken van MijnOverheid door met zijn DigiD in te loggen 

op mijn.overheid.nl en zich vervolgens eenmalig te registreren en de 

gebruiksvoorwaarden te accepteren.  

MijnOverheid biedt de burger drie functies:  

1. Berichtenbox (hierna afgekort tot BB): de eigen, beveiligde postbus voor 

de burger voor het ontvangen en bewaren van berichten van de overheid. 

http://mijn.overheid.nl/
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De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de huidige papieren 
post. 

2. Lopende Zaken (hierna afgekort tot LZ): hier heeft de burger overzicht 

van zijn zaken bij de overheid, zoals de status van een vergunning- of 
subsidieaanvraag. 

3. Persoonlijke Gegevens (hierna afgekort tot PG): hier ziet de burger hoe 

hij geregistreerd is bij de overheid, zoals adres-, werk- of 

uitkeringsgegevens.  

Naast de inzage functie zijn er specifiek voor dit onderdeel nog drie 

functies voor de burger voorzien.  Realisatie van deze drie functies maakt 
deel uit van de kabinetsvoornemens (zie bijvoorbeeld Visiebrief digitale 
overheid 2017 d.d. 23 mei 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties). Het betreft de functies Correctie van de eigen 
gegevens, Verstrekkingen van de eigen gegevens aan organisaties, en 
Regie op verstrekking van de eigen gegevens aan organisaties die 
daarover zouden willen beschikken. Implementatie hiervan heeft echter 

nog niet plaatsgevonden. 

 

De burger heeft met MijnOverheid al zijn persoonlijke berichten, zaak-

statusinformatie en gegevens overzichtelijk op één plek bij elkaar. 

Op elk van de genoemde functies kan een overheidsorganisatie aansluiten en zo 

berichten, zaakstatusinformatie of persoonlijke gegevens via MijnOverheid aan de 

burger aanbieden. 

 

2.6.2 Gebruikers 

 

Met de term gebruikers wordt in deze paragraaf gedoeld op dienstaanbieders 

omdat de procedure voor erkenning van voorzieningen zich richt op hergebruik 

door dienstaanbieders. 

Potentieel gebruikers van MijnOverheid zijn die overheidsorganisaties die in hun 

primaire proces gebruik mogen maken van het burgerservicenummer (BSN).  

 

Bestaande gebruikers 

 

De volgende overheidsorganisaties en gegevenssets zijn op dit moment 

aangesloten: 

 

Berichtenbox: 

 Belastingdienst; 

 RDW; 

 Sociale Verzekeringsbank; 

 UWV. 
 

Lopende Zaken: 

 54 gemeenten. 
 

Persoonlijke Gegevens: 

 GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, in beheer bij 

het Agentschap BPR) 

 Kadaster; 

 LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen); 

 RDW (Voertuiginformatie); 

 UWV (Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen); 

 WOZ (Waardering Onroerende Zaken). 

 
  

http://www.logius.nl/begrippenlijst/term/bsn/?tx_a21glossary%5Bback%5D=2068&cHash=c51d2351502bbb7f43bd305acd85f3c4
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Potentiële gebruikers 

 

Vanuit de invalshoek van afnemers –werkingsgebied- zijn de 

groeimogelijkheden  voor MijnOverheid: 
- Uitbreiding van deelname door de manifestgroep-partijen. Met name CJIB 

en DUO zijn nog niet aangesloten; 

- Het aansluiten van meer gemeenten; 

- Uitbreiding in het domein zorg; 

- Uitbreiding in het domein pensioenen. Bijvoorbeeld voor berichtgeving 

rond pensioenoverzichten; 

- Het aansluiten van Waterschappen (met name voor het domein 

Belastingen). 

 

Binnen deze domeinen kan groei worden gevonden in aantallen aangesloten 

overheidsorganisaties en in aantallen aangesloten burgers. 

 

Vanuit de invalshoek van het functionele toepassingsgebied zijn de 

groeimogelijkheden  voor MijnOverheid: 
- Voor Berichtenbox kan groei worden gevonden in aantallen 

berichtstromen per afnemer (bijvoorbeeld verbreding in de vorm van het 

aansluiten van meer processen op de Berichtenbox) of door uitbreiding 

van de dienstverlening bijvoorbeeld rond life events (attenderingsfunctie). 

- Voor Lopende Zaken geldt dat dit voor de korte en middellange termijn 

wel voor gemeenten maar niet voor de uitvoeringsorganisaties actueel is. 

Uitvoeringsorganisaties kunnen namelijk geen statussen genereren, en 

gemeenten kunnen dat wel. 

- Voor Persoonlijke gegevens geldt dat dit zich richt op de nog nader te 

specificeren  “top 25 gegevens“ binnen de overheid.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

De kabinetsplannen rond de digitale overheid 2017 beogen verbetering van 

dienstverlening door de overheid door digitalisering. Er wordt gewezen op de 

voordelen voor burgers die door digitalisering de overheid sneller en makkelijker 

kunnen vinden en kunnen zaken doen met de overheid op de plek en op het 

tijdstip waarop het hen het beste uitkomt. Daarnaast wordt gewezen op de 

verbetering van de doelmatigheid van de overheid. Door een groter gebruik van 

het digitale kanaal bespaart de overheid onder meer op het verzenden en 

verwerken van papieren post, drukwerk, advertenties, baliehandelingen en op het 

dubbel inwinnen, controleren en vastleggen van gegevens. Het gebruik van het 

digitale kanaal door burgers zal daartoe worden gestimuleerd. 

 

Een derde potentiële groeidimensie voor MijnOverheid die ook past in dit kader is 

die van “innovatie” in termen van toevoeging van nieuwe functionaliteit.  

 

MijnOverheid zou het loket van de overheid kunnen worden, bijvoorbeeld als 

tweezijdig verkeer of het doen van betalingen mogelijk wordt. Voor het draagvlak 

onder afnemers (bijvoorbeeld gemeenten) is deze doorgroei op zich relevant. 

 

MijnOverheid is op dit moment mede niet geschikt voor tweezijdig verkeer omdat 

overheidsorganisaties  alleen inkomend verkeer toestaan via formulieren. Wat wel 

kan is een link naar een portal opnemen in een bericht.  
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Uitbreiding van MijnOverheid met functies voor tweezijdig verkeer zou een 

ingrijpende wijziging van de architectuur van de voorziening met zich 

meebrengen.  

 

Er is op dit moment geen sprake van een ontwikkelkalender die voorziet in een 

uitbreiding van functionaliteit behoudens functionaliteit die voorwaardelijk is voor 

opschaling en/of verplicht gebruik (zoals invoering van Machtigen). 

 

De scope van het voorliggende document is beperkt gehouden tot de bestaande 

functionaliteit en architectuur. Anders gezegd: de scope is beperkt tot hergebruik 

van de huidige voorziening en de huidige functionaliteit, en omvat niet 

doorontwikkeling  op basis van toegevoegde functionaliteit, ook niet de 

voorgenomen uitbreiding van functionaliteit van Persoonlijke gegevens als 

genoemd onder paragraaf 2.6.1.  

Dit is in lijn met de procedure voor de toetsing van voorzieningen. 

2.7 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 3 is een weergave opgenomen van het concept-advies met als 

onderdelen: 

 
- Een voorstel voor plaatsing van de voorziening op de 

Overweeglijst voor een specifiek toepassings- en werkingsgebied; 

- Een voorstel voor aanbevelingen aan de opdrachtgever/ 

beheerder om hergebruik te bevorderen; 

- Een voorstel aan Forum en College voor het nemen van 

maatregelen om hergebruik te bevorderen (adoptieadvies). 

In hoofdstuk 4 zijn de toetsen opgenomen zoals deze door de begeleidende partij 

zijn opgesteld en vervolgens besproken door de expertgroep. Dit hoofdstuk bevat 

ook de voorbeeldcasus die zijn opgesteld ten behoeve van de oordeelsvorming 

door de expertgroep. 
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3 Advies  

3.1 Plaatsing op Overweeglijst voorzieningen 

 

3.1.1 Overweeglijst 

 

De expertgroep adviseert Forum en College om de voorziening voor de thans 
geïmplementeerde onderdelen te weten de Berichtenbox en de inzagefuncties 

Lopende zaken en Persoonlijke gegevens te plaatsen op de Overweeglijst 
voorzieningen. 

 

Functioneel toepassingsgebied 

 

Als beschreven in paragraaf 2.6.1. 

Als randvoorwaarde voor hergebruik van het onderdeel Berichtenbox geldt dat 

sectorale wetgeving het gebruik van digitale post als vervanging van papieren 

post ook toestaat. In de openbare consultatie moet bij de vraag naar mogelijk 

hergebruik deze conditie specifiek worden vermeld.  

 

Organisatorisch Werkingsgebied 

 

Alle organisaties die in hun dienstverlening het BSN mogen gebruiken. 

 

Rationale voor plaatsing op de Overweeglijst 

 

Plaatsing op de Overweeglijst onderstreept nut en noodzaak van de voorziening. 

In de eerste plaats in het licht van hergebruik  c.q. verbreding van gebruik.  

In de tweede plaats met het oog op bevordering van maatregelen door het 

verantwoordelijk Ministerie en door Logius voor het wegnemen van 

belemmeringen daarvoor. 

 

In onderstaande twee paragrafen worden enkele aanbevelingen gericht op breed 

gebruik (kort samengevat) weergegeven. Nadere uitleg en onderbouwing is te 

vinden in paragraaf 4.2. 

 

 

3.2  Aanbevelingen aan Forum en College ter bevordering van adoptie 

 

3.2.1 Communicatie 

 

 

Advies 

 

(Bureau) Forum Standaardisatie beschikt over capaciteit om het breed hergebruik 

van voorzieningen te bevorderen. Deze capaciteit kan in afstemming met de 

beheerder en gerelateerd aan de beleidsagenda worden ingezet ten behoeve van 

MijnOverheid. Hiervoor moet heldere, eenduidige opdrachtgeving komen. 
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3.3 Aanbevelingen aan de opdrachtgever / beheerder  

 

3.3.1 Verantwoordelijk Ministerie BZK 

 

a) Aandachtspunt regelgeving 

 

Het ontbreken van structurele, specifiek op MO toegesneden regelgeving waarbij 

de Berichtenbox als exclusief middel voor communicatie met de burger kan 

worden gebruikt (in combinatie met een hardheidsclausule voor gevallen waarin 

exclusieve elektronische communicatie een resultaat zou opleveren wat 

onaanvaardbaar is), en waardoor verbreding van gebruik en realisatie van de 

business case, m.n. ook op het vlak van besparing, kan worden gerealiseerd. 

 

Advies 

 

Actief beleid gericht op de totstandkoming van regelgeving. 

Een actieve rol van het Ministerie van BZK is daarvoor noodzakelijk. 

 

 

b) Aandachtspunt financiering 

 

Financiering vindt per saldo plaats op grond van deelbelangen van deelnemers en 

niet op grond van het algemeen belang.  

Ofwel, het is gebaseerd op specifieke lokale business cases (van enkele partijen) 

en niet op de business case voor de overheid op macro niveau. 

 

Advies 

 

Actief beleid gericht op de totstandkoming van structurele financiering.  

 

 

3.3.2 Logius - MijnOverheid 

 

a) Aandachtspunt technische complexiteit 

 

Er is sprake van een conglomeraat aan voorzieningen waarvan de goede werking 

van MijnOverheid afhankelijk is. Het is onzeker tot op welke hoogte opschaling 

technisch gezien hanteerbaar is zonder negatieve invloed op prestaties. 

 

Advies 

 

Testen van afzonderlijke componenten op maximum capaciteit ook bij de 

achterliggende partijen, en op de samenloop (optelsom) van capaciteit. 

 

De oplossing moet mede worden gevonden in de governance (zie onder). 
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b) Aandachtspunt organisatorische complexiteit 

 

Binnen het kader van het voortbrengingsproces is over de verschillende 

voorzieningen heen, anders dan in de vorm van projectsturing, geen sprake van 

een regeling voor gemeenschappelijke governance. Het werken op basis van 

gezamenlijke routines van ketenpartners (door standaardisatie en leren) zal zeker 

bijdragen aan de ‘organizational performance’ van het netwerk als geheel bij 

opschaling. 

 

Advies 

 

De beschikbaarheid van een bestendig coördinatiemechanisme ‘over de 

voorzieningen heen’ (met de verschillende voorzieningen als span of control) 

waardoor tot op operationeel niveau kan worden gestuurd op opschaling is 

wenselijk. 

 

c) Aandachtspunt security 

 

Het Informatie beveiligingsplan en daarmee ook de mate waarin door 

maatregelen aan normering wordt voldaan heeft de status van gerubriceerde 

informatie (“staatsgeheim”). 

 

Als Beveiligingsbeleid en de mate van realisatie daarvan niet transparant zijn 

levert dat in potentie een drempel op voor overheidsorganisaties om aan te 

sluiten. 

De e-overheid “schiet zichzelf daarmee in de eigen voet”. 

Een concreet punt in dit verband is het stapelen van risico’s door toename van 

informatie en bronnen die kunnen worden geraadpleegd, in combinatie met 

invoering van de mogelijkheid tot machtigen. 

 

Advies  

 

Er voor zorg te dragen dat bij de in 2014 door de ADR uit te voeren audit kan 

worden vastgesteld dat de volledige set aan voorgenomen maatregelen t.b.v. het 

voldoen aan de normering is uitgevoerd en dat ook daadwerkelijk aan de normen 

is voldaan.  

Voor het genoemde concrete punt wordt geadviseerd: 

- Over te gaan tot een boven-organisatorische risico analyse; 

- Het beveiligingsniveau voor toegang te verhogen van DigID basis naar DigID 

midden. 

 

d) Aandachtspunt documentatie 

 

Documentatie inzake Programma van Eisen enerzijds en architectuur anderzijds is 

niet volledig onderling consistent. 

 

Advies 

 

Consistent maken van documentatie. 
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e) Aandachtspunt doorontwikkeling 

In de expertgroep is gesproken over het belang van het ontwikkelen van nieuwe 

functionaliteit voor het stimuleren van hergebruik. Als MijnOverheid bestaande 

portalfuncties zou gaan vervangen wordt de drempel daartoe verlaagd als het ook 

functionaliteit biedt die door deze bestaande portals ook geboden wordt. 

 

Advies 

 

Er dient bij voorkeur een functioneel overleg met potentiële afnemers te worden 

ingericht. 

 

f) Aandachtspunt standaarden 

 

Op het vlak van de standaarden zoals voorkomen op de PTOLU lijst van Forum en 

College Standaardisatie is de situatie dat MijnOverheid deze ofwel volledig of 

deels heeft geïmplementeerd ofwel implementatie heeft gepland. Overleg over de 

stand van zaken met Bureau Forum Standaardisatie is gestart. 

 

Advies 

 

In afstemming met Bureau Forum Standaardisatie volledige implementatie verder 

gestalte geven. 
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4 Toetsing van de voorziening aan criteria 

4.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk bevat de toetsen die door de begeleider zijn uitgevoerd, die 

vervolgens zijn besproken door de expertgroep, en die derhalve deel uitmaken 

van de oordeelsvorming door de expertgroep. 

 

Het betreft de volgende toetsen: 
- De intake; 

- De kwaliteitstoets en de conceptuele toets zoals deze zijn uitgevoerd door 

de begeleider. 

Laatstgenoemde toetsen monden uit in een business case. Omwille van het 

overzicht is deze business case als eerste opgenomen. 

 

 

Hier volgt een korte toelichting op deze items. 

 

Business case 

 

De uitkomst bevat een consolidatie van de bevindingen uit de kwaliteitstoets en 

de conceptuele toets samen, en wel onder de noemers baten, kosten, risico’s, 

bijdrage van een (positief) adoptieadvies aan hergebruik, en een evaluatie. 

 

Onder baten wordt in dit verband verstaan: 

- De redenen voor gebruik van de voorziening, in termen van de bijdrage 

van de voorziening aan doelen van e-overheid; 

- De uitkomsten die potentiële gebruikers kunnen verwachten bij in gebruik 

name in termen van functionele bruikbaarheid: het vermogen om taken 

uit te voeren en producten en diensten te leveren. 

 

Onder kosten wordt verstaan: een kwalificatie op macro niveau van de 

kostenverhouding tussen enerzijds de kosten van hergebruik van de voorziening 

versus anderzijds de kosten van het zelf ontwikkelen van (een) soortgelijke 

voorziening(en) door nieuwe gebruikers. 

 

Onder risico’s wordt verstaan: mogelijke oorzaken van problemen bij gebruik van 

de voorziening. Daarbij wordt ook aangegeven welke maatregel het risico kan 

verkleinen. De informatie in dit onderdeel is vooral afkomstig uit de samenvatting 

van de belangrijkste aandachtspunten die uit de kwaliteitstoets en de conceptuele 

toets naar voren zijn gekomen. 

 

Onder bijdrage van een adoptieadvies aan hergebruik wordt het volgende 

verstaan. De evaluatie van baten, kosten en risico’s leidt tot een oordeel over de 

vraag of hergebruik zinvol is. Als hergebruik zinvol is, is daarmee niet 

automatisch ook gezegd dat een positief adoptieadvies ook daadwerkelijk aan 

hergebruik bijdraagt. De vraag naar de bijdrage van een adoptieadvies aan 

hergebruik dient dus apart te worden beantwoord. 

 

De evaluatie bevat een korte samenvatting van de voorgaande items in 

samenhang bezien. 

Tenslotte zijn kort een aantal punten aangestipt die specifiek zijn benadrukt voor 

bespreking door de expertgroep. 
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Intake 

 

Op basis van toetsing aan de uitgangspunten wordt de voorziening in procedure 

gebracht. 

 

 

Kwaliteitstoets 

 

De kwaliteitstoets richt zich op de interne kwaliteit van de voorziening. Het gaat 

daarbij om aspecten als robuustheid, schaalbaarheid en beheer. 

 

 

Conceptuele toets 

 

De conceptuele toets richt zich op de herbruikbaarheid van de voorziening. Het 

gaat daarbij met name om functionele aspecten en werkingsgebied. 

 

 

Voorbeeld casus 

 

Een voorbeeld voor hergebruik verzamelt basisinformatie over een voorziening.  

Uitgaande van een specifieke casus wordt verkend welke mogelijkheden en 

begrenzingen aan hergebruik zijn verbonden.  

Een verzameling van meerdere casus ondersteunt vervolgens de beeldvorming 

over mogelijk hergebruik van een voorziening binnen nader te bepalen grenzen. 



 

 
  

  

 

 

4.2 Business Case 

 

Onderstaande business case is gericht op breed gebruik van de voorziening. Deze business case omvat een duiding van de baten van breed gebruik, een kwalitatieve 

duiding van de kostenvoordelen die op macro niveau door hergebruik kunnen worden verwacht, en een duiding van mogelijke risico’s en aandachtspunten die bij 

hergebruik in acht genomen moeten worden. 

 

In onderstaande overzichten worden de volgende afkortingen gebruikt:  

- BB = Berichtenbox; 

- LZ = Lopende Zaken LZ); 

- PG = Persoonlijke Gegevens. 

 

Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Baten Score Toelichting 

Bijdrage aan de doelen 

van e-overheid 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De motieven voor hergebruik van MijnOverheid zijn voor verschillende stakeholders 

verschillend. 

 

Burgers 

In de eerste plaats zijn er baten voor de burger, in die zin dat er in kwalitatieve zin sprake is 

van verbeterde dienstverlening. Er is sprake van beschikbaarheid van overzichtelijke informatie 

op één punt. Daarnaast krijgt men invloed op kwaliteit van persoonlijke gegevens en op de 

verspreiding daarvan (via de functies Inzage, Verstrekkingen, Correctie en Regie). 

 

Overheidsorganisaties 

Voor deze categorie zijn financiële baten direct te genereren uit het gebruik van de BB. 

De mogelijkheid van realisatie van deze directe financiële baten zijn inmiddels expliciet 

gemaakt in diverse specifieke business cases, o.a. voor partijen die deel uitmaken van de 

manifestgroep en voor gemeenten. 

 

Deze business cases zijn te beschouwen als betrouwbaar en transparant, want gebaseerd op 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Baten Score Toelichting 

vermindering van het aantal per post te versturen brieven per jaar en de kosten per brief, 

verminderd met kosten voor digitalisering proces, inrichten nieuw kanaal en ondersteuning 

vanuit een KCC. 

 

Voor LZ en PG liggen de baten direct op het vlak van ‘burgertevredenheid’ door verbeterde 

dienstverlening en van daarmee gepaard gaande imagoverbetering. Dit is het gevolg van het 

aanbieden van juiste en overzichtelijke informatie op één punt. 

 

Ministerie 

Vanuit beleidsoogpunt zijn er kwalitatieve baten in het kader van het werken aan een 

‘transparante overheid’. Dit manifesteert zich via PG. 

Functionele 

bruikbaarheid 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De functionele bruikbaarheid van de voorziening als generieke bouwsteen van de ‘elektronische 

overheid’  is in ruime mate aangetoond. 

Dit oordeel berust enerzijds op bestaand gebruik binnen het huidige werkingsgebied, en op de 

daar voor bestaande specifieke business cases.  

Het berust tevens op de verkenning van potentieel gebruik van dezelfde functionaliteit (zonder 

dat aanpassing daarvan nodig is) in andere werkingsgebieden als genoemd in paragraaf 2.6.2. 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

Relatieve kosten 

(macro) bij hergebruik 

zijn lager dan bij het 

uitblijven van 

hergebruik 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan 

voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De relatieve kosten voor de overheid zullen met name door breed gebruik van de BB sterk dalen. 

Verschillende business cases voor bijvoorbeeld gemeenten en uitvoeringsorganisaties laten zien 

dat de potentiële besparing in totaal op termijn in de miljoenen euro’s loopt. 

 

Deze business cases zijn zoals hiervoor ook al is aangegeven te beschouwen als betrouwbaar en 

transparant, want gebaseerd op vermindering van het aantal per post te versturen brieven per 

jaar en de kosten per brief. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat digitalisering op 

zich ook kosten met zich mee brengt. 

 

Voor de functionaliteiten LZ en PG geldt dat kostenbesparing voor overheidsorganisaties niet of 

nauwelijks zijn te verwachten.  

Voor PG is de redenering verdedigbaar dat kostenbesparing optreedt door verbetering van 

gegevenskwaliteit. Kwantitatieve onderbouwing daarvan is uiterst complex en betrouwbare 

rekenmodellen daarvoor zijn niet voorhanden. 

Voor LZ zou in theorie sprake kunnen zijn van een (deels) vervangende voorziening t.o.v. eigen 

portaalfuncties. In tot heden gemaakte financiële calculaties speelt dit aspect echter geen rol. 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

Technische risico’s Er is sprake van afhankelijkheden van andere 

voorzieningen met name van: 

a) DigiD 

b) eID (gewenst niveau van 

authenticatie) 

c) DigiD Machtigen 

d) Digikoppeling 

e) Diginetwerk 

f) BSN, BRP, 

g) Overige basisregistraties en grote 

landelijke registraties 

Er is sprake van uiteenlopende technologieën 

verspreid over een groot aantal verschillende 

partijen. Volledige test van infrastructuur is 

niet mogelijk. 

 

In de toekomst is voorzien in een aanzienlijke 

opschaling van MijnOverheid. Dat houdt 

bijvoorbeeld verband met de regelgeving t.b.v. 

de Belastingdienst: grote aantallen burgers 

zullen een account krijgen.  

 

Het is onzeker tot op welke hoogte opschaling 

technisch gezien hanteerbaar is zonder invloed 

op de prestaties.  

De kans op problemen is moeilijk in te 

schatten. Het feit dat er verschillende 

partijen zijn betrokken leidt ook tot 

een vorm van risicospreiding. 

 

Capaciteitsproblemen kunnen leiden 

tot uitval en verstoringen. 

 

Maatregelen voor capaciteitsproblemen zijn 

al genomen in de vorm van voorzieningen 

die voorkomen dat fouten bijvoorbeeld door 

overbelasting direct tot systeemuitval leiden 

(specifiek: graceful degradation en time 

out). 

 

Verdere maatregelen zijn het testen van 

afzonderlijke componenten op maximum 

capaciteit ook bij de achterliggende partijen, 

en op de samenloop (optelsom) van 

capaciteit. 

 

De oplossing moet mede worden gevonden 

in de governance (zie onder). 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

Organisatorische 

risico’s 

De verschillende voorzieningen in de keten zijn 

deels in beheer bij Logius (a t/m e in 

bovenstaande opsomming) en deels bij andere 

organisaties (f en g in bovenstaande 

opsomming). 

 

Intern binnen deze diverse voorzieningen is er 

geen sprake van gestandaardiseerde 

governance volgens eenzelfde model, ook niet 

binnen Logius (a t/m e).  

 

Over deze verschillende voorzieningen heen is, 

anders dan in de vorm van projectsturing,  

geen sprake van een regeling voor 

gemeenschappelijke governance bijvoorbeeld 

t.a.v. opschaling, ook niet binnen Logius. 

 

Er is een nauwe relatie met het hiervoor 

genoemde technische risico. 

Het managen van opschalingen is geen 

eenduidig gestructureerd en 

routinematig proces en dient deels 

plaats te vinden op basis van 

improvisatie. 

 

Dit heeft mogelijk impact op de 

voorspelbaarheid van het tempo en 

van de kwaliteit (‘first time right’) van 

opschaling. 

 

Voor de burger is MijnOverheid één 

van de meest in het oog springende 

voorzieningen van de e-overheid. Bij 

falen in de keten zal MijnOverheid in 

ieder geval informeel (in de perceptie) 

de ‘ketenaansprakelijkheid’ 

toegewezen krijgen. 

Het werken op basis van gezamenlijke 

routines van ketenpartners (door 

standaardisatie en leren) zal zeker bijdragen 

aan de ‘organizational performance’ van het 

netwerk van voorzieningen als geheel bij 

opschaling. 

 

De beschikbaarheid van een bestendig 

coördinatiemechanisme ‘over de 

voorzieningen heen’ (met de verschillende 

voorzieningen als span of control) zal verder 

bijdragen aan de vermindering van risico’s 

met impact op doorlooptijd en kwaliteit bij 

opschaling. 

 

Op dit moment kennen we de 

Programmaraad e-Overheid voor Burgers 

(PB). De PB heeft als opdracht zich te 

richten op o.a. “Het (laten) opstellen van de 

implementatieplannen/strategieën van de 

verschillende (mede)overheden inclusief de 

bijbehorende vormen van ‘vraagarticulatie’;  

actief sturen op het maken van verbindings-

vormen tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’; Hierbij 

moet bijvoorbeeld worden gedacht aan 

gebruikersraden en issuemanagement. 

Een orgaan dat op vergelijkbare wijze als de 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

PB is gepositioneerd dient bij opschaling op 

basis van tactische en operationele 

bevoegdheden feedforward (en niet alleen 

feedback) op opschalingen in de keten 

kunnen sturen. 

Juridische risico’s Ten aanzien van de juridische basis voor het 

gebruik van MijnOverheid (met name BB) is 

een werkbare modus gevonden door: 

-Instemming door de burger met de  

Gebruiksvoorwaarden MijnOverheid; 

- In combinatie met 

bewerkersovereenkomsten met de 

Belastingdienst en andere afnemers.  

 

Er is nog geen sprake van een regeling waarbij 

de BB als exclusief middel voor communicatie 

met de burger kan worden gebruikt (in 

combinatie met een hardheidsclausule voor 

gevallen waarin exclusieve elektronische 

communicatie een resultaat zou opleveren wat 

onaanvaardbaar is). 

 

Specifieke regelgeving daarvoor is in 

voorbereiding. 

In de eerste plaats in de vorm van nadere 

regelgeving op basis van de Webv. Op grond 

daarvan wordt specifiek voor de 

Het heeft impact op de realisatie van 

financiële baten door 

overheidsorganisaties.  

In de eerste plaats omdat het tempo 

waarmee papieren stromen door 

elektronische berichten kunnen worden 

vervangen wordt vertraagd. 

In de tweede plaats omdat de toename 

van het aantal burgers met een 

account en daarmee ook de omvang 

van die stromen stagneert. 

Het is aannemelijk dat het afnemen 

van het zicht op financiële baten de 

animo van overheidsorganisaties om 

aan te sluiten op de BB negatief zal 

beïnvloeden. 

 

Uiteindelijk zal er sprake zijn van 

waardevermindering van de business 

cases voor individuele organisaties en 

voor de business case op macro niveau 

van de overheid als geheel. 

De mogelijke maatregel is een actief beleid 

gericht op de totstandkoming van 

regelgeving.  

Een actieve rol van het Ministerie van BZK is 

daarvoor noodzakelijk. 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

Belastingdienst voorzien in een regeling in de 

hiervoor aangegeven zin en krijgen alle 

burgers een account. 

In de tweede plaats in de vorm van 

totstandkoming van een Wet MijnOverheid 

welke voorziet in een generieke regeling in de 

hiervoor aangegeven zin. 

De specifieke regelgeving op basis van de 

Webv is op dit moment vertraagd. 

De generieke wetgeving is voorzien per 1 

januari 2016 van kracht te worden. 

  

Het risico betreft (verdere) vertraging van 

regelgeving. 

Financiële risico’s Financiering is op dit moment afhankelijk van 

de bijdragen van de bestaande gebruikers uit 

de manifestgroep. Er is geen sprake van 

generieke financiering voor de overheid als 

geheel die ook op langere termijn is geborgd. 

 

Financiering vindt derhalve per saldo plaats op 

grond van deelbelangen en niet op grond van 

het algemeen belang.  

Ofwel, het is gebaseerd op specifieke business 

cases (van enkele partijen) en niet op de 

business case voor de overheid op macro 

niveau. 

De bestaande situatie heeft in potentie 

impact op het draagvlak voor de 

voorziening en daarmee ook op de 

continuïteit. 

Er is sprake van immanente spanning 

omdat er partijen zijn die wel de lusten 

hebben van het systeem maar die niet 

bijdragen aan de lasten.  

Dat kan in principe leiden tot het 

omzien naar lokale alternatieven met 

wel een faire verdeling tussen lusten 

en lasten. Dit mechanisme heeft 

bewezen werking in en tussen 

In een optimaal scenario vindt financiering 

plaats vanuit de algemene middelen. Het 

risico is daarmee weggenomen. 

 

Indien de huidige financiering blijft 

voortbestaan kan wetgeving zoals hiervoor 

aangeven leiden tot toename van gebruik 

en afname van de prijs per bericht. 

Daarmee kan mogelijk de drempel voor 

bijvoorbeeld gemeenten om te gaan 

bijdragen aan het systeem worden verlaagd. 

Het risico wordt daarmee verminderd. 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

 

De facto is de financiering geborgd op basis 

van de jaarbudgetten van de bestaande 

gebruikers annex financiers. Daarmee is ook 

de horizon in formele zin benoemd. Wel is het 

zo dat er sprake is van uittreedkosten van 

bestaande gebruikers annex financiers omdat 

efficiencywinst in hun begrotingen is ingeboekt 

en zij ook hun bedrijfsvoering en systemen 

hebben ingericht en afgestemd op gebruik van 

MO. Vanuit MO bezien werken deze 

uittreedkosten als ‘enforcement capital’ , het 

dwingt in zekere mate voortgaande deelname 

af. 

 

 

 

 

organisaties (‘human nature’).  

 

In de tweede plaats wordt de verdere 

ontwikkeling van de voorziening 

afhankelijk gemaakt van deelbelangen 

en van prioriteiten die lokaal worden 

gesteld. 

De bestaande situatie kan ook 

gevolgen hebben voor het groeitempo 

van de voorziening en  daarmee op de 

realisatie van de business case en 

baten op macro niveau. Het is niet te 

bewijzen of de afhankelijkheid van 

‘lokale’ belangen tot heden tot een 

vertraging of juist versnelling van de 

ontwikkeling van MijnOverheid hebben 

geleid.  Maar dat is nu precies het 

risico. Als de Belastingdienst vertraagt, 

dan vertraagt ook de ontwikkeling van 

MijnOverheid.  

Ook kan de afhankelijkheid van lokale 

belangen gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van de voorziening met name 

ook vanuit het perspectief van de 

partijen die niet bijdragen. Zij hebben 

immers ook minder of geen invloed. 

Een actieve rol van het Ministerie van BZK is 

voor beide maatregelen noodzakelijk.  

 

N.B.: op dit moment is het hoogste orgaan 

in de governance van MijnOverheid het 

Bestuurlijk Overleg (BO). Dit bestaat uit 

dienstaanbieders die zijn aangesloten op MO 

of daartoe hebben besloten en een 

vertegenwoordiging van BZK als politiek 

verantwoordelijk departement. Indien 

financiering uit algemene middelen zou 

gaan plaatsvinden is een evaluatie van de 

bestaande vertegenwoordiging en 

besluitvorming aan te raden. 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

Overig Programma van Eisen, 

architectuurdocumentatie, en use cases en 

technische ontwerpen zijn niet volledig 

onderling consistent. 

Mogelijke impact op kwaliteit, in de zin 

van goede werking van de integrale 

configuratie in de praktijk. 

 

Reparatie van onderlinge inconsistentie. 

 

Versiebeheer bij wijzigingen van onderling 

gerelateerde documenten. 

Met name bij wijzigingen dienen de punten 

waarop documentatie niet bij is extra 

aandacht te krijgen door: 

- Verificatie van inconsistenties binnen de 

papieren werkelijkheid en de consequenties 

daarvan; 

- Verificatie van inconsistenties en tussen de 

papieren werkelijkheid en de fysieke 

werkelijkheid en de consequenties daarvan. 

Informatiebeveiligingsbeleid is gekwalificeerd 

als gerubriceerde informatie (“staatsgeheim”). 

De relatie tussen beveiligingsbeleid en 

implementatie van 

beveiligingsmaatregelen is niet 

transparant. 

 

Omdat beveiliging een spraakmakend 

aspect is rond informatievoorziening 

ontstaat bij ontbrekend zich op 

beveiligingsrisico’s voor potentiële 

gebruikers (burgers en aanbieders van 

overheidsinformatie) een potentiële 

drempel om in te stappen. 

Opheffen of verminderen van het ontbreken 

van transparantie. 

Bijvoorbeeld door wijziging van rubricering, 

of door te voorzien in auditing (clearance). 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Gevolg Mogelijke maatregel 

Er is sprake van door toename van informatie 

en bronnen die kunnen worden geraadpleegd. 

Daarnaast wordt door machtigen de 

mogelijkheid tot toegang verbreed. 

Dit leidt tot het stapelen van risico’s in 

die zin dat er potentieel meer impact 

ontstaat van beveiligingsincidenten. 

Uitvoeren van een boven-organisatorische 

risicoanalyse. 

Verhoging van het beveiligingsniveau DigID 

(van Basis naar Midden). 
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Bijdrage van besluit tot Erkenning en adoptieadvies aan breed gebruik 

Bijdrage Toelichting 

Aan bekendheid van de 

voorziening 

Het is aannemelijk dat plaatsing op de Overweeglijst de bekendheid en statuur van de voorziening zal vergroten en daarmee ook de kans op 

hergebruik. 

Aan het wegnemen van 

belemmeringen voor 

hergebruik 

Door plaatsing op de Overweeglijst zullen vraag en aanbod dichter bij elkaar worden gebracht en zal de dynamiek om tot oplossing van de 

gesignaleerde knelpunten te komen worden versterkt. 

Aan duidelijkheid van 

positionering van de 

voorziening ten opzichte 

van alternatieven 

De relevantie van alternatieven bezien we in de eerste plaats vanuit het perspectief en belang van de burger. Er zijn dan geen voorzieningen 

geïdentificeerd  die voor de burger volledig dezelfde functionaliteit bieden. Volledig wil in dit verband zeggen dat zowel berichten als statussen als 

ook gegevens via één portal kunnen worden geraadpleegd.  

 

Ook vanuit het perspectief van de overheid is er dus geen alternatief met integraal dezelfde functionaliteit. Vanuit het perspectief van individuele 

overheidsorganisaties gezien is het beeld als volgt. 

E-mail is voor sommige berichten een mogelijk alternatief. In theorie is ook de FinBox van de banken een alternatief voor berichtverkeer waaraan 

een financiële transactie is gekoppeld. Voor Persoonlijke Gegevens is Google tot op zekere hoogte een alternatief als het gaat om het vinden van 

bronnen van basisgegevens (zij het ongestructureerd, onvolledig en zonder het vertrouwde afzenderschap van de overheid).  

Het is aannemelijk dat zich in de toekomst door voortschrijdende innovatie hier of elders  voor specifieke functionaliteit alternatieven zullen 

aandienen, bijvoorbeeld beveiligde e-mail, of mogelijk vergelijkbare in een buitenland ontwikkelde voorzieningen. Het is minder aannemelijk dat 

zich een voorziening zal aandienen die integraal dezelfde functionaliteit biedt. 

 

Erkenning kan er toe bijdragen dat MijnOverheid duidelijk kan worden gepositioneerd als integrale voorziening tegenover deeloplossingen, en dat 

wordt vastgehouden aan het belang van de burger bij de instandhouding van een voorziening die inderdaad integrale functionaliteit biedt. 
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Businesscase hergebruik MijnOverheid   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Evaluatie 

De voorziening Mijn Overheid draagt bij aan doelstellingen van e-overheid en biedt voor burgers een unieke faciliteit voor inzicht in en beheer van overheidsinformatie op één 

punt betreffende zijn persoon. 

De voorziening levert generieke functionaliteit die zonder ingrijpende aanpassingen door elke (semi) overheidsorganisatie die te maken heeft met document- en gegevens-

gerelateerde processen kan worden hergebruikt.  

 

De besparing die optreedt bij hergebruik is gerelateerd aan de besparing op uitvoeringskosten, en deze is zowel op micro niveau (individuele organisaties) als op macro niveau 

(overheid als geheel) zeer groot. 

 

De robuustheid van MijnOverheid is geborgd door de aanwezigheid van normering t.a.v. de stabiliteit van de voorziening, van de traceerbaarheid van gebruik, en van het 

beheer, en door naleving en handhaving van die normering in de praktijk. 

 

In het kader van (her)gebruik stuit men op een aantal risico’s.  

 

Inzake techniek en governance moet worden genuanceerd tussen operationeel gebruik (beheer), en het voortbrengingsproces.  

Voor dit laatste kunnen risico’s met mogelijke impact op doorlooptijd en kwaliteit worden verminderd door update van documentatie en door nauwe samenwerking met 

partners in de keten bij opschaling met name voor intensief testen op capaciteit. Ook organisatorische maatregelen, in aanvulling op de bestaande vormen van projectsturing, 

gericht op standaardisatie en toename van de volwassenheid van sturing over de keten van onderling afhankelijke voorzieningen heen zullen daartoe bijdragen. 

Inzake financiering zijn maatregelen met het oog op borging van continuïteit voor de langere termijn nodig. Juridische maatregelen zijn nodig voor de realisatie van de 

business case op macro niveau (voor de overheid als geheel).  

Deze risico’s zijn op korte termijn niet blokkerend voor (her)gebruik maar moeten voor de (middel)lange termijn wel worden opgelost. 

 

Transparantie rond beveiligingsbeleid is nodig om het vertrouwen van potentiële gebruikers in de beveiliging van de voorziening te (blijven) verdienen. Het levert ook een 

belemmering op voor een onvoorwaardelijk positief advies om de voorziening in gebruik te nemen. 

 

Per saldo kan een positief advies worden gegeven voor hergebruik. 

Een positief adoptieadvies vergroot de kans op hergebruik waardoor baten- en kostenkant van de business case op macro niveau (dat wil zeggen voor de overheid als geheel)  

worden geschraagd. Meer gebruik levert immers op macro niveau bezien meer baten en meer besparing op. 
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Aandachtspunten voor conceptuele toets door de expertgroep ten behoeve van besluit tot erkenning en adoptie advies 

- Inventarisatie en weging van mogelijke alternatieve voorzieningen. 

- Inventarisatie en weging van risico’s. 

- Evaluatie: weging van de baten, kosten, en van de zwaarte van de gesignaleerde risico’s en aandachtspunten in relatie tot een positief advies om 

de voorziening op de Overweeglijst te plaatsen. 

- Bij een negatief oordeel, benoemen van mogelijke maatregelen die (op termijn) alsnog tot een positief advies tot Erkenning kunnen leiden. 

 

 

4.3 Kwaliteitstoets 

 

Onderstaande tabel bevat de score van de voorziening op de kwaliteitstoets 

 

Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.1.Typering □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De voorziening geeft in belangrijke mate invulling aan een transparante en moderne 

overheid door burgers inzage te bieden in hun contacten met overheidsinstellingen. 

K.2.Onderhoudbaarheid □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

De voorziening is goed gedocumenteerd en in herkenbare modules opgesplitst. De huidige 

voorziening is een organisch gegroeide resultaat dat gebaseerd is op verscheidenheid van 

technologieën ondersteund door een verscheidenheid aan organisaties.  

 

Specifiek m.b.t. architectuurdocumentatie geldt dat de relatie tussen PvE / architectuur en 

de resulterende voorziening niet altijd eenvoudig is te maken. 

Het Programma van Eisen voor de voorziening MijnOverheid welke input geeft aan de 
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Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

architectuurdocumentatie, is verouderd. Hier wordt op dit moment in inhaalslag in 

gemaakt. MijnOverheid en de Berichtenbox (GEB) zijn initieel los van elkaar ontworpen en 

ontwikkeld en later geïntegreerd. Dit heeft ook zijn weerslag op de huidige 

architectuurdocumentatie. Beide zijn wel conform de overheidsbrede architectuurprincipes, 

zoals beschreven in in bijv. NORA, ontworpen.  

De vertaling/koppeling tussen de PvE/architectuur documentatie en UC's/technische 

ontwerpen is niet eenduidig te herleiden. 

K.3. Prestaties □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Jaarlijks wordt capaciteit berekend voor het daar op volgende jaar. De voorziening is thans 

berekend op de in 2014 verwachte belasting. Dit is getoetst met loadtesten in 

testomgevingen. Als er op langere termijn meer burgers actief gebruik gaan maken van de 

voorziening (hiertoe lopen initiatieven) is er op dit moment sprake van onvoldoende 

capaciteit. 

K.4.Schaalbaarheid □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Opzet en werking van capaciteitsmanagement zijn aangetoond. 

De facto schaalbaarheid is geborgd voor 2014. Op langere termijn is er geen probleem 

voor berichten, de verwerking hiervan verloopt asynchroon en grote groei is nog mogelijk. 

Ook de groei voor profielen is geen probleem (deze ligt mogelijk al op het maximum in 

2014).  

Het proces van groei heeft eerder een ad hoc dan een planmatig karakter. Potentiële 

(technische) knelpunten bij uitvoering in de toekomst zijn aantallen opvragingen per 

aangesloten partij, netwerkgrenzen, de verwerking door load balancers voor de 

gecombineerde Logius voorzieningen, en meetbaarheid van de werkelijke belasting in de 

productieomgeving. 

K.5.Stabiliteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Uit rapportages over de stabiliteit blijkt de mate waarin de SNO doelstellingen behaald zijn 

(conform KPI). 
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Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.6. Beveiliging □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Het informatie beveiligingsplan MijnOverheid (MO) en bijbehorende risicoanalyse en 

getroffen maatregelen zijn geclassificeerd als gerubriceerde informatie (“staatsgeheim - 

confidentieel”).  

 

In termen van een beheers-cirkel (1.plan-2.do-3.check-4.act) is het beeld als volgt. 

1.Plan 

- Er is een Informatiebeveiligingsplan. Qua normering wordt onderscheid gemaakt 

tussen normatieve en informatieve standaarden. De eerste categorie omvat 

relevante standaarden voor de e-overheid waaronder ISO 27001:2005, de tweede 

o.a. best practices waaronder OWASP en NCSC richtlijnen. Beveiligingsdomeinen 

zijn ingedeeld in categorieën (denk aan infra, software ontwikkeling e.d.) en per 

domein zijn maatregelen benoemd.  

- Er is een hoofdstuk Governance waarin rollen en taken worden benoemd, 

daaronder valt ook het aanleveren van status rapportages t.a.v. de maatregelen 

die ook zijn gerelateerd aan de categorieën in het IB plan. Ook in de periodieke 

update van het IB plan is voorzien. 

- Er zijn dekkende afspraken met ketenpartners (RDW, DigID, Equinix)over de 

scope van de verschillende IB plannen. 

2. Do 

- Er is voor MO een security officer benoemd. 

- Er is sprake van een  gefaseerde uitvoering van maatregelen waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen minimale en overige maatregelen. Logius 

werkt bijvoorbeeld aan invoering van security incident monitoring en toepassing 

van een anti-DDOS voorziening; 

- Er is sprake van regelmatige software updates. De relatie tussen PvE en 

architectuur kan nog niet eenduidig worden gelegd. 

- Er vindt logging plaats van de afhandeling van  beveiligingsincidenten, in relatie 
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Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

tot beschikbaarheidsnormen.  

 

3.Check 

- Software releases worden getest. Penetratietests en source code tests worden 

uitgevoerd. 

- Voorzieningen van ketenpartners in het kader van IB worden via audits getoetst.  

- Er is nog geen EDP audit beschikbaar op basis waarvan de relatie tussen beleid en 

uitvoering voor MO zelf kan worden gelegd. 

4.Act 

 

- Uit de logging van incidenten blijkt dat er sprake is van een feedback loop naar 

structurele maatregelen. 

 

De governance is qua opzet sluitend geregeld, zij het kort geleden, en qua uitvoering nog 

deels in stadium van implementatie. Er is sprake van een gesloten beheers-cirkel. Er is 

beleid en normering als input voor maatregelen, en voor acceptatiecriteria voor releases. 

Tests vinden plaats t.b.v. vrijgave. Er is sprake van statusrapportages over maatregelen in 

relatie tot plan, en als input voor update van het IB plan. Ook incidenten vormen input 

voor beleid. Er is over de jaren 2013 en 2014 sprake van gefaseerde uitvoering van 

maatregelen om aan de normering te kunnen voldoen. 

K.7.Gegevensintegriteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Omdat MO zelf nauwelijks gegevens vastlegt, ligt de verantwoordelijkheid voor getoonde 

informatie vrijwel volledig bij de aanleverende partijen. 
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Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.8.Standaardisatie □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

De voorziening volgt volledig de standaarden zoals Digikoppeling, ebMS, WUS, PKI-

overheid, en web-richtlijnen. Er zijn nog een aantal legacy SMTP-koppelingen in gebruik 

waarvoor uitfasering niet gepland is. 

K.9.Beheer □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Beheerprocessen inclusief uitwijkprocedures zijn goed gedocumenteerd. 

Er is sprake van logging waaruit blijkt dat issues en verstoringen worden afgehandeld, en 

van rapportage waarin afhandeling wordt gerelateerd aan beleidsdoelstellingen en 

maatregelen voor verbetering. 

K.10.Actualiteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Zelf slaat de voorziening uitsluitend een actueel gebruikersprofiel op. 

Bij aangeleverde berichten, lopende zaken en de informatie van aanleverende partijen 

staat veelal de actualiteit vermeld (indien beschikbaar). 

K.11.Controleerbaarheid □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Acties van beheerders, burgers en gebruik van services worden gelogd. 

Ook logt de voorziening een audit trail. 

K.12.Compliancy □ Niet aan voldaan 

 Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

MijnOverheid wacht nog op een passende juridische grondslag en regeling voor (breed) 

gebruik. Er zijn geen aanwijzingen dat er niet aan wettelijke eisen voldaan zou worden. 

Een expliciete doorvertaling van wet- en regelgeving naar concrete maatregelen ontbreekt 

echter. 



 

38 

 

Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.13.Interoperabiliteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De voorziening kent geen ‘ embedded’  regelgeving.  

De voorziening kan volledig volgens overheidstandaarden met de omgeving communiceren. 

Voor het onderdeel PG geldt dat maatwerk wordt toegepast qua koppelingen om 

aansluiting te kunnen bewerkstelligen, in die zin dat meerdere technologieën worden 

“ondersteund” (bijvoorbeeld webservices en portlets).  

Dit heeft als reden dat aan te sluiten administraties geen uniforme technologie gebruiken. 

In die zin is de ondersteuning van maatwerk te beschouwen als een strategie om 

verbreding van gebruik te bevorderen. Gezien de beperkte doelstelling qua aantallen aan 

te sluiten administraties is dat verdedigbaar. 

K.14.Certificering □ Niet aan voldaan 

 Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

De voorziening scoort goed op de toepassing van de Webrichtlijnen. 

V.w.b. zie ook de opmerking bij K.6.Beveiliging ten aanzien van ISO27001 certificatie. 

K.15.Governance □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

De interne governance van MijnOverheid is transparant en adequaat ontworpen. Relevante 

topics worden afgedekt (beheer, juridische aspecten, communicatie). Er is sprake van 

adequate vertegenwoordiging qua niveau van operationeel tot bestuurlijk en daarmee van 

doorzettingsmacht. Er is sprake van korte lijnen.  

De structuur heeft bewezen zowel continuïteit als opschaling te kunnen realiseren. 

 

Inzake coördinatie en escalatiemechanismen in relatie tot voorzieningen waarvan een 

afhankelijkheid bestaat is de situatie voor enerzijds regulier onderhoud (operations) en 

anderzijds het voortbrengingsproces verschillend. 

Voor het regulier operationeel proces en beheer daarvan heeft Logius o.a. het incident en 

calamiteiten proces voor alle voorzieningen gestandaardiseerd. Verder is voor incidenten 

die meerdere voorzieningen raken met kwalificatie P1 de afdoening beschreven in het 

Incident en Calamiteiten Handboek van Logius. Daarnaast zijn er per dienst productkaarten 
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Kwaliteitstoets  MijnOverheid 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

aanwezig waar de escalatie- en  coördinatiemechanismen en communicatiekanalen over de 

keten heen beschreven zijn. Aanvullend heeft MijnOverheid een incident procedure 

uitgewerkt. Er is evidentie dat de samenwerking succesvol plaatsvind bij incidenten die 

meerdere voorzieningen raken. 

 

Voor het voortbrengingsproces kent MijnOverheid op dit moment nog een structuur waarin 

twee sporen naast elkaar bestaan. Enerzijds is er het programma MijnOverheid. Anderzijds 

vindt ook hier standaardisatie plaats binnen Logius (release management), waarbij naast 

het programma de lijnorganisatie voor de uitvoering zorgt.  

Bevindingen in dat kader zijn: 

- De keuze voor een voortbrengingstraject (regulier of programma) is nog niet 

helder afgebakend. Allocatie heeft een ad hoc karakter. Er is ook nog geen termijn 

bepaald voor opheffing van het programma.  

- Er is evidentie dat het releaseproces na de genoemde standaardisatie is 

verbeterd. Verbeteringen betreffen aspecten van goed project management zoals 

de manier van omgaan met wijzigingen. 

- Logius kent in de Werkgroep aansluitingen een structurele voorziening voor het 

begeleiden van groei. 

- Opschaling over meerdere voorzieningen heen heeft nog in hoge mate een ad hoc 

karakter. De verwachting wordt geuit dat de standaardisatie van 

releasemanagement hierin wel verbetering zal gaan aanbrengen. 

 

MijnOverheid is nog niet aangesloten op de standaard audit IT en organisatie door ADR. Dit 

gaat vanaf 2014 zijn beslag krijgen. 
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4.4 Conceptuele toets 

 

Onderstaande tabel bevat de score van de voorziening op de conceptuele toets 

 

Conceptuele toets Mijn Overheid 

Criterium Beoordeling Toelichting 

C.1.Nut en noodzaak □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Vanuit de ambities van de e-overheid (bijdragen aan één loket en aanspreekpunt voor de burger) 

is de voorziening MijnOverheid noodzakelijk. 

C.2.Functionaliteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De functionaliteit is (in het licht van hergebruik) te beschouwen als generiek voor document en 

gegevens-gerelateerde processen die nagenoeg elke  (semi) overheidsorganisaties dient uit te 

voeren. 

C.3.Financiering □ Niet aan voldaan 

 Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

De financiering is op dit moment dekkend voor het bestaande gebruik. Er is een rolling forecast 

van (benodigde) inkomsten  met een planningshorizon tot augustus 2015. 

De financiering komt van de bestaande gebruikers, en is dus de facto gebaseerd op en gedekt met 

de jaarbegrotingen en budgetten van die gebruikers. De horizon is dus beperkt. 

Er is een rolling forecast van (benodigde) inkomsten, maandelijks bijgewerkt en met  een 

planningshorizon van 18 maanden. 

Voor verbreding van gebruik binnen de bestaande gebruikersgroep worden op ad hoc basis 

financiering geregeld bij deze zelfde gebruikers (projectfinanciering). Dat kan gaan om volume c.q. 

capaciteitsuitbreiding, maar ook om aanvullende componenten die nodig zijn bij bijvoorbeeld 

verplicht gebruik (een voorbeeld daarvan is DigID machtigen). 

Ook voor het aansluiten van nieuwe deelnemers is financiering niet ‘bij voorbaat’ geregeld. Deze 

dient ook dan op ad hoc basis (project c.q. programmafinanciering) te worden  geregeld. 
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Conceptuele toets Mijn Overheid 

Criterium Beoordeling Toelichting 

Hoewel er wel sprake is van in hoge mate overheids-generieke functionaliteit en toepasbaarheid is 

er nog geen sprake van centraal belegd financieel eigenaarschap op basis van de macro-business 

case voor de overheid als geheel. 

 

 

4.5 Voorbeeldcasus 

 

 

Voor hergebruik als benoemd in paragraaf 2.6.2. bieden de toepassingen bij bestaande gebruikers evenzovele voorbeeldcasussen. Het bewijs voor hergebruik door 

gemeenten is door KING in de vorm van een pilot geleverd. 

 

Een specifieke toepassing voor hergebruik in de zorg betreft het gebruik door LSP (landelijks Schakelpunt in de Zorginfrastructuur) en regionale netwerken in het kader van 

consent c.q. opt-in voor gegevensuitwisseling en voor het verschaffen van inzicht in wie inzage in gegevens heeft gehad. Het verschaffen van dat inzicht is een wettelijke 

plicht en vormt voor uitvoeringspartijen een administratieve last waarvoor nog geen voorziening aanwezig is. Nader overleg hierover tussen begeleidende partij, VZVZ en 

Nictiz vindt op korte termijn plaats. De uitkomst daarvan zal in de vorm van een voorbeeldcasus in de advisering naar Forum en College worden meegenomen. 

 

N.B.: al eerder is opgemerkt dat de reikwijdte van dit advies is beperkt tot hergebruik van de bestaande voorziening. 
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