Analyse Governance afsprakenstelsels voor
Programma Regie op Gegevens
Eindrapport
project 006782
3 maart 2019

Inhoudsopgave

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

Inleiding

2

Aanleiding
Opdrachtformulering
Werkwijze
Indeling rapport
Vergelijking afsprakenstelsels

2
3
4
4
5

Analyse governance onderzochte stelsels

7

Inleiding
Overzicht governance op basis van rollen
Bevindingen groeifase governance van de stelsels
Certificering: ‘een samenstel van beoordelingsmethodieken’
Toetscriteria governance kader RoG
Generieke toetscriteria afsprakenstelsels
Criteria governance afsprakenstelsels
Aanbevelingen
Belangrijkste maatregelen

Scenario’s
3.1

Inleiding
Scenario’s
Drijvende krachten
Kwadranten
Maatregelen binnen de vier kwadranten

7
7
9
10
11
11
12
13
14

15
15
15
17
17
21

Bijlage A

Geïnterviewde personen

23

Bijlage B

Bestudeerde documentatie

24

Bijlage C

Interviewvragen

25

Bijlage D

Overzicht Governance afsprakenstelsels

26

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.

0

ICANN
SIDN
Qiy Afsprakenstelsel
Governance eTD-Stelsel
Governance MedMij
Governance iSHARE
Governance Edu-K en Edustandaard

26
27
28
32
38
41
44

Bijlage E
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.

Achtergrondinformatie afsprakenstelsels

ICANN
SIDN
Qiy
ETD-stelsel
MedMij
iSHARE
Edu-K - Edustandaard

48
48
49
51
54
57
61
62

Bijlage F

Onderbouwing scenario’s

65

Bijlage G

Basisregistraties

68

1

Inleiding
1.1

Aanleiding

Mensen maken in Nederland regelmatig gebruik van diensten waarbij zij hun persoonsgegevens
delen. Dat kan bij specifieke momenten zijn of in het reguliere contact met de overheid. Hierbij kan
worden gedacht aan het aanvragen van een vergunning, een paspoort of het betalen van belasting.
Binnen de overheid worden deze persoonsgegevens regelmatig uitgewisseld. Door de groeiende
behoefte aan digitale dienstverlening zal dit waarschijnlijk alleen maar toenemen. De enorme groei
van het gebruik van persoonsgegevens wordt regelmatig als strijdig ervaren met onze behoefte aan
vertrouwen in de overheid. Daarnaast liggen veel gevalideerde gegevens van personen verspreid over
tal van verschillende organisaties.
Persoonlijk datamanagement (PDM) is bedoeld om dit probleem te ondervangen. Het principe ‘regie
op gegevens’ is erop gericht om mensen de mogelijkheid te geven om zelf controle over hun
gegevens te krijgen. Iemand moet zelf kunnen bepalen wie toegang heeft tot zijn of haar gegevens,
wat er met deze gegevens gebeurt en welke organisaties deze gebruiken. Op die manier krijgen
burgers zelf meer regie over hun persoonsgegevens.
Het programma ‘Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’ (RoG) maakt onderdeel uit van het
regeerakkoord en de digitaliseringsstrategie ‘Nederland Digitaal’. Ook binnen de Tweede Kamer
speelt dit onderwerp. Onlangs dienden de Tweede Kamerleden Middendorp en Verhoeven
bijvoorbeeld de initiatiefnota ‘Online identiteit en regie op persoonsgegevens’ in. De Staatssecretaris
heeft toegezegd om de mogelijkheden rond PDM te onderzoeken. RoG is één van de topprioriteiten
van staatssecretaris Knops. De digitale agenda ‘NL DIGIbeter’ stelt dat informatie en dienstverlening
voor burgers en ondernemers toegankelijk, veilig en betrouwbaar moet zijn. Over dit algemene
uitgangspunt worden nadere afspraken. Een onderdeel hiervan is een aantal basisafspraken voor het
kunnen voeren van regie op de eigen gegevens door burgers en ondernemers. Men stelt bijvoorbeeld
dat er in 2019 wordt gewerkt aan basisafspraken voor de veilige en betrouwbare uitwisseling van
gegevens en regie daarover van de betreffende inwoner of ondernemer.
Het is niet mogelijk dit door iedere organisatie zelf te laten regelen op een manier die voor gebruikers
gemakkelijk, veilig en efficiënt is. Hiervoor is een stelsel nodig waarmee organisaties afspreken hoe zij
omgaan met gegevens. Een dergelijk afsprakenstelsel zorgt er onder andere voor dat mensen erop
kunnen vertrouwen dat conform de afgesproken gegevensbeschermings- en beveiligingseisen en in
overeenstemming met publieke waarden hun persoonsgegevens worden verwerkt.
RoG is gericht op het realiseren van een dergelijk afsprakenstelsel. Het uitgangspunt van dit
programma is dat door het vrije verkeer van persoonsgegevens goed te regelen – op een manier die
het vertrouwen van mensen in de samenleving vergroot en beschermt– de digitale samenleving beter
wordt. Mensen moeten (persoons)gegevens kunnen gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te
organiseren, terwijl belangrijke publieke waarden als veiligheid, privacy en gegevensbescherming
geborgd zijn.
Zoals door het programma wordt geconstateerd in het document ‘Afsprakenstelsels in de praktijk’ zijn
organisatorische en technische afspraken nodig om regie in de praktijk te kunnen faciliteren. Die
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afspraken worden door de betrokken partijen ontwikkeld en beheerd in een afsprakenstelsel.
Inmiddels zijn er verschillende afsprakenstelsels ontstaan die burgers en bedrijven faciliteren bij de
regie over hun gegevens. Een aantal afsprakenstelsels biedt generieke oplossingen voor het delen
van data, daarnaast zijn ook op sectoraal niveau afsprakenstelsels ontstaan voor het uitwisselen van
gegevens.
Eén van de strategische doelen van het programma is om ‘in samenwerking van overheden, private
en maatschappelijk organisaties, te werken aan een betrouwbaar en modern kader voor
afsprakenstelsels ten behoeve van gegevensdeling’. Deze afsprakenstelsels moeten gegevensdeling
mogelijk maken op basis waarvan burgers en bedrijven, via de op dit stelsel aangesloten aanbieders,
dienstverlening ontvangen die op maat, veilig en transparant is.’ Daarvoor wordt gewerkt aan een
eerste versie van een kader voor RoG dat zich richt op de generieke normen die nodig zijn om een zo
vrij mogelijk verkeer van gegevens onder regie van personen mogelijk te maken.
Binnen de kadervorming voor RoG zijn zeven principes leidend, namelijk;
Mens Centraal
Digitale autonomie
Inclusiviteit
Transparantie
Vertrouwelijk
Interoperabiliteit
Dataminimalisatie
Onderdeel van het kader voor RoG is de governance. Hoewel er vele definities bestaan van
governance kan het worden omschreven als (een reeks van) processen (tradities, beleid of regels) die
formeel en/of informeel worden toegepast om verantwoordelijkheden tussen actoren van een bepaald
systeem te verdelen. Governance gaat daarmee over actoren, relaties en de manier waarop een
gezamenlijk doel wordt bereikt. De governance omschrijft op welke wijze de afspraken worden
beheerd, welke rollen daarin te onderkennen zijn en door welke partijen die rollen worden vervuld.
Zowel ten aanzien van het kader alsook ten aanzien van de criteria waar afsprakenstelsels aan
getoetst worden.

1.2

Opdrachtformulering

Vraagstelling I
Voer een analyse uit van de governance van bestaande afsprakenstelsels en onderzoek daarbij
tenminste:
de betrokken partijen, hun rol, taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dit moment en
bij de start van de ontwikkeling van het stelsel. Indien relevant en van toepassing tevens met
betrekking tot de tussenstappen in de groeifasen van het stelsel.
Vormen van toe- en uittreding, waaronder certificering.
De verschillende wijzen van financiering van de bestaande afsprakenstelsels.
Op basis van de analyse; lever een advies met betrekking tot de (toets)criteria die gesteld
kunnen worden voor afsprakenstelsels.
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Vraagstelling II
Lever scenario’s op ten aanzien van de wijze waarop de governance voor het kader RoG zelf kan
worden ingeregeld. Verken wat de mogelijkheid en wenselijkheid is van certificering of andere vormen
van toetredingsbeleid en de daaraan aanverwante processen zoals handhaving en uittreding.

1.3

Werkwijze

We hebben de bestaande afsprakenstelsels met elkaar vergeleken en daaruit generieke criteria
afgeleid waar een afsprakenstelsel omtrent regie op gegevens aan zou behoren te voldoen. De
vergelijking vond plaats aan de hand van zowel interviews (zie de lijst met geïnterviewden in bijlage A)
als documentatiestudie (zie bijlage B). De te interviewen personen zijn samen met de opdrachtgever
bepaald. Aan de hand van de reeds geformuleerde leidende principes en andere door RoG
vastgestelde overkoepelende criteria en de reeds aanwezige kennis bij de auteurs over
afsprakenstelsels is afgeleid aan welke criteria afsprakenstelsels zouden moeten voldoen.
Daarnaast zijn op basis van de methodiek met betrekking tot scenarioanalyse (onder andere aan de
hand van het boek van Jan Nekkers, 2018) scenario’s geschetst voor de te zetten stappen richting
een toekomstige governance voor het kader RoG, onder andere aan de hand van de ‘no regrets’ die
uit de scenario-analyse voortvloeien.

1.4

Indeling rapport

Hierna volgt in hoofdstuk twee een vergelijking van 6 afsprakenstelsels en een onderwijsstandaard die
mogelijk op weg is naar een afsprakenstelsel. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een analyse van de
uitkomsten van de interviews en worden de generieke criteria voor afsprakenstelsels en de
governance daarvan beschreven. Tevens worden conclusies getrokken met betrekking tot
toetredingsvormen (zoals certificering) die gebruikt worden in de bestaande afsprakenstelsels. In
hoofdstuk 4 volgen de scenario’s ten aanzien van de wijze waarop de governance voor het kader RoG
kan worden ingeregeld en welke rol toetredingsvormen (zoals certificering) daarbij zou kunnen spelen.
In de bijlagen staat een lijst met de geïnterviewde personen, een lijst met de geraadpleegde
documentatie, de interviewvragen en achtergrondinformatie over de governance van de
geanalyseerde afsprakenstelsels.
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1.5

Vergelijking afsprakenstelsels

Kenmerkend voor alle vergeleken afsprakenstelsels is dat zij bestaan uit meerdere partijen, waarbij
bewust geen van de partijen een dominante vertrouwenspositie heeft ten aanzien van
(persoons)gegevens. Bij alle vergeleken afsprakenstelsels is steeds in meer of mindere mate sprake
van een systeem van checks en balances, een structuur voor interoperabiliteit en een
vertrouwensstructuur die er op is gericht die uitwisseling veilig, zorgvuldig en rechtmatig te laten
plaatsvinden.
Uitgangspunt bij het programma ‘Regie op Gegevens’ (RoG) is dat personen meer regie krijgen over
hun gegevens. Afsprakenstelsels zijn overigens niet per se op voorhand gericht op meer regie voor
personen. Afsprakenstelsels kunnen wel bijdragen aan meer regie op gegevens, doordat de
vergeleken afsprakenstelsels uit meerdere partijen, waarbij geen van de partijen een dominante
vertrouwenspositie heeft.
Een afsprakenstelsel is geen panacee voor alle problemen en ook geen noodzakelijk begin- of
eindstation. Het eHerkenningsdeel van de elektronische toegangsdiensten is bijvoorbeeld deels
opgenomen in het wetsvoorstel Digitale Overheid. Hoe eHerkenning na parlementaire behandeling
van dit wetsvoorstel nader wordt uitgewerkt in één of meerdere besluiten en wat er eventueel nog
overblijft in de vorm van een afsprakenstelsel is op dit moment niet duidelijk. Voor dit hoofdstuk is het
van belang om te beseffen dat een afsprakenstelsel (deels) in wetgeving kan veranderen. Ook ten
aanzien van persoonlijke gezondheidsomgevingen vindt op dit moment een politiek debat plaats over
de vraag of bepaalde afspraken van afsprakenstelsel MedMij ten aanzien van de uitwisseling tussen
zorgaanbieders en leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen wettelijk geregeld dienen te
worden, zoals bijvoorbeeld een eventueel wettelijk te regelen ‘patiëntgeheim’. Terwijl het ‘oude’
ICANN aanvankelijk voornamelijk was belegd bij de Amerikaanse overheid en er vervolgens juist heel
bewust voor is gekozen om de positie van de overheid en overheden (net als die van bedrijven) in
governance van afsprakenstelsel ICANN geheel te neutraliseren en transparant te maken. Qiy begon
juist als BV in de markt en werd - met overigens tussentijds ook financiële steun vanuit het ministerie
van destijds Economische Zaken - uiteindelijk een neutraal afsprakenstelsel onder beheer van een
stichting. Overigens staat ook het afsprakenstelsel MedMij op dit moment ook onder het beheer van
een stichting.
Er is nog een laatste nuancering nodig met betrekking tot de hierna te vergelijken afsprakenstelsels.
De wettelijk basisregistraties spelen een centrale rol bij de verwerking van (persoons)gegevens van
burgers binnen de Nederlandse overheid. Dit is toegelicht in Bijlage G. De basisregistraties hebben
als adagium dat informatie eenmalig wordt vastgelegd door een door de overheid bepaalde
organisatie en meervoudig wordt gebruikt door alle overheden. Daarbij ligt de vertrouwenspositie
slechts bij één partij. Basisregistraties zijn dus bij uitstek geen afsprakenstelsels in de zin zoals wij die
in dit hoofdstuk bedoelen. Vandaar dat er geen basisregistraties in de vergelijking zijn opgenomen.
Mogelijk kunnen de bevindingen van dit onderzoek wel relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van
basisregistraties.
Generieke afspraken ondersteunen sectorale ontwikkelingen. Data delen is nog in ontwikkeling en er
is nog geen gemeenschappelijk antwoord op generieke vraagstukken, zoals:
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1. Hoe wordt gezorgd voor interoperabiliteit tussen stelsels?
2. Hoe wordt vertrouwen georganiseerd?
3. Hoe wordt gekomen tot noodzakelijke standaarden om gegevensuitwisseling efficiënt en
betrouwbaar te maken?
De vergelijking van de afsprakenstelsels levert een raamwerk op van principiële afspraken en
uitgangspunten rondom PDM. Het kader bevat een aantal minimumeisen. Generieke (toets)criteria
voor afsprakenstelsels en voor de governance van een afsprakenstelsel dragen bij aan de verdere
ontwikkeling, legitimiteit en daarmee ook aan de duurzaamheid van afsprakenstelsels.
De volgende afsprakenstelsels zijn met elkaar vergeleken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ICANN
SIDN
Qiy
eHerkenning / eTD
MedMij
iSHARE
Edu-K/Edustandaard

Een uitvoerige beschrijving van deze afsprakenstelsels is te vinden in de bijlagen.
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Analyse governance onderzochte stelsels
2.1

Inleiding

Onderstaand is een overzicht opgenomen (tabel) van de inrichting van de rollen zoals gevonden bij de
bestaande afsprakenstelsels. Daar is tevens een vergelijking aan toegevoegd van de wijze van toeen uittreding, of gebruik wordt gemaakt van certificering, kwalificatie en/of een vorm van
zelfverklaringen en de wijze van financiering. In 3.3 wordt een aantal opvallende bevindingen op het
gebied van de governance van de stelsels en de ontwikkeling daarvan beschreven. In 3.4 wordt
ingegaan op de (mate van) certificering binnen de bestaande afsprakenstelsels. Tenslotte volgt in 3.5
een analyse van de criteria die door de afsprakenstelsels worden gehanteerd; zowel de algemene
criteria als de criteria specifiek voor de governance (indien die binnen een stelsel worden genoemd).
Daarbij zijn tevens criteria opgenomen die voortkomen uit documentatie van het programma Regie op
Gegevens.

2.2

Overzicht governance op basis van rollen

Binnen de governance van afsprakenstelsels worden de volgende rollen onderscheiden:
Deelnemer: een partij die dienstverlening aanbiedt binnen het afsprakenstelsel;
Gebruiker: een partij die gebruik maakt van dienstverlening van deelnemers aan het
afsprakenstelsel;
Eigenaar: een partij die eindverantwoordelijk is voor het stelsel en de strategische kaders;
Financier: een partij die het beheer van het stelsel financiert;
Beheerder: een partij verantwoordelijk voor het beheer van het afsprakenstelsel;
Toezichthouder: een partij die toeziet op het handelen binnen wet- en regelgeving;
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ICANN

SIDN

Qiy

ETD-stelsel/

Eigenaar

Toezicht/
Handhaving

Deelnemers

Gebruikers

Beheer

Financier

Certificering/
zelfverklaring

Toe- en uittreding

Internet
Corporation for
Assigned Names
and Numbers.
Een nonprofitorganisatie
(neutraal).

ICANN

Registers
voor
topleveldom
einen
(daarnaast
kent ICANN
vele stakeholders)

Bedrijven
Burgers
Overheid

ICANN

Communities
betalen
lidmaatschap

Certificering
kent ICANN
niet, werkt
alleen met
contracten.
Men mag
alleen een
domein als
men over de
vereiste
contracten
beschikt

Toe en uitreding
kent ICANN niet. Het
staat altijd open voor
iedereen.

Stichting Internet
Domeinregistratie
Nederland
Qiy Foundation
(Scheme
Authority)

SIDN (raad
v. toezicht)

Registrars

SIDN

Abonnements
gelden

Geen
certificering.

Op basis van een
overeenkomst.

Onafhanke
lijk controle(judiciary
branch) is
verantwoord
elijk voor de
controle van
de naleving
van de
regels zoals
vastgesteld
door de
Scheme
Authority.
Het
controleert
tevens de
Scheme
authority.

Access
providers
(zowel
publiek als
privaat)

Qiy Foun
Dation

Membership
fees en
bijdragen van
de nog op te
zetten
Regional
Authorities.
De regionale
autoriteit zal
dan worden
gefinancierd
door een
license fee
van de acess
providers.

Geen
certificering,
alles is
geregeld via
contracten.

De toe-en
uittredingsregels zijn
ook contractueel
vastgelegd.

Het ETDstelsel wordt
gefinancierd
door BZK.

Maakt gebruik
van
beoordelingen,
inspecties en
audits. Partijen
dienen ISO
gecertificeerd
te zijn (27001,
informatiebeve
iliging).Er
wordt ook
gebruik
gemaakt van

CvD adviseert de
staatssecretaris over
toe- en uittreding op
basis van
inspectierapporten
van AT.

Staatssecret
aris van
BZK
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Staatssecretaris
van BZK is
vooralsnog
toezichthouder.
De private
Commissie van
Deskundigen
(CvD) voor
toezicht op het
ETD-stelsel geeft
de staatssecretaris
onafhankelijk
advies aan de
hand van de

Herkennings
makelaar
Middelenuitg
ever
Authenticatie
dienst
Machtiginge
nregister
Ondertekend
ienst
BSN
koppelregist
er

(ICANN heeft
zeer breed
stakeholderma
nagement: van
overheden tot
mensenrechte
norganisaties,
alle
overleggen
zijn openbaar.
Bedrijven
Burgers
Overheden
Relying parties
and Data
providers

Bedrijven
Burgers
Overheid
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wordt binnen
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door de markt.
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MedMij

iSHARE

EduK/Edustand
aard

Stichting
MedMij, met
eigenaars
raad die
bestaat uit
zorgaanbied
ers,
patiënten,
overheid en
zorgverzeke
raars.
Tot 2020
parallel ook
nog
stuurgroep
en
programma.
iSHARE
Foundation

Geen
eigenaar:
vrijwillige
samenwerki
ng, ook
geen
rechtsperso
on.

2.3

inspecties door
AT. Na
inwerkingtreding
van de wet DO is
AT beoogd
publiekrechtelijk
toezichthouder.
Extern toezicht
- toezichthouders
zoals AP, IGJ.
- Extern toezicht
op besteding
middelen door
financiers.
- Intern toezicht:
door beheerder op
handelen
deelnemers.

zelfverklaring
(integriteit).

XIS-, PGOleveranciers
en andere
ITdienstverlen
ers in de
zorg.
Zorgaanbied
ers met
eigen ITsystemen.

Patiënten,
zorgaanbied
ers, PGOen XISleveranciers

MedMijbeheerorgan
isatie,
belegd bij
VZVZ.
Beheer
standaarden
is belegd bij
Nictiz.

Tijdelijk: Rijk
en
zorgverzekera
ars

De Stichting
zelf doet niet
aan
certificering,
wel wordt
gebruik
gemaakt van
zelfverklaringen.
Op het gebied
van informatiebeveiliging
geldt wel
certificering.

Besluit over de
toetreding van
deelnemers tot het
afsprakenstelsel
MedMij op basis van
verklaringen van
derden (oa Nictiz,
VZVZ), inclusief
verklaringen van de
deelnemer zelf.

Supervisory
Board,
aangewezen door
council of
participants

Partijen in de
logistieke
keten

Organisaties
in de
transportsec
tor die
informatie
willen
uitwisselen.

iSHARE
Foundation

Geen
certificering,
men werkt
alleen met
contracten.

Door middel van een
toetredingsovereenk
omst.

Geen
toezichthouder: de
markt werkt
disciplinerend en
de betreffende
brancheorganisati
es spreken de
leden aan.

PO-raad
VO-raad.
MBO-raad
GEU
KBb-E
VDOD
Ministerie
van OCW
(toehoorder)
Kennisnet

Scholen
(PO/VO/MB
O)

Kennisnet

Via sponsors,
deze kunnen
bestaan uit
overheden of
semi-publieke
organsaties.
Momenteel is
dit Stichting
Connekt
namens NLIP
en Topsector
Logistiek
OCW via
Kennisnet

Geen
certificering

Geen vaste toe- of
uitredingsregels, wel
vaste regel dat
alleen
vertegenwoordigers
van de branche
worden toegelaten.
Op operationeel
niveau mag
iedereen meepraten.

Bevindingen groeifase governance van de stelsels
Bij ICANN/SIDN en Qiy (internationaal gerichte stelsels) is gekozen voor een vergelijkbare
governance door een ‘neutrale’ organisatie waarbij veel aandacht is voor het betrekken van alle
stakeholders (niet alleen gebruikers en deelnemers); De keuze voor een ‘neutraal’ stelsel is
bewust genomen; bijvoorbeeld de voorloper van ICANN werd beheerd door de Amerikaanse
overheid. Daar is men al snel vanaf gestapt. Qiy was aanvankelijk juist meer van een marktpartij
en werd uiteindelijk een neutrale stichting. Vanuit een ander perspectief, maar dezelfde richting:
namelijk richting een neutrale governance.
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Alle afsprakenstelsels zijn private constructies, behalve het ETD-stelsel. Daarbij is sprake van
een publiek-private samenwerking met de overheid als eigenaar en toezichthouder. Er is ook
(nog) geen sprake van een ‘scheiding der machten’ zoals bijvoorbeeld ten grondslag ligt aan
ICANN en Qiy. Het ETD-stelsel was aanvankelijk meer privaat, in de opstartfase van
eHerkenning. Het ministerie van EZK faciliteerde, maar de deelnemende partijen ontwikkelden
het afsprakenstelsel.
De afsprakenstelsels kennen bijna allemaal een programma-fase waarin het stelsel ‘in de
steigers’ wordt gezet. Vervolgens volgt een transitie-fase waarin een besluit moet worden
genomen over de structurele governance van het stelsel. De rol die de overheid in de
programma-fase speelt, is in een aantal gevallen anders geworden in de meer structurele fase.
Bijvoorbeeld bij het ETD-stelsel was in de beginfase (toen alleen nog sprake was van
eHerkenning) in aanvang het doel om te komen tot een volledig private governance van het
stelsel. Uiteindelijk is daar niet voor gekozen en werd de overheid eigenaar en toezichthouder.
Als het gaat om de sectorale stelsels (MedMij, iSHARE) valt op dat de overheid in deze stelsels
gekozen heeft voor dezelfde soort rol. Er is sprake van een stimulerende en faciliterende rol
waarbij een aantal uitgangspunten voor de stelsels is geformuleerd bij de start. De overheid
zorgt voor financiering, maar bemoeit zich inhoudelijk niet met de ontwikkeling van het stelsel.
De overheid is ook geen eigenaar. Bij Edu-K en Edustandaard is de rol van de overheid heel
vergelijkbaar: OCW maakt deel uit van het publiek-private samenwerkingsverband en
vertegenwoordigt de publieke waarden, maar OCW staat niet ‘aan het hoofd.’
Zoals eerder beschreven is het niet in alle gevallen zo dat het afsprakenstelsel in de structurele
fase het eindpunt vormt van de ontwikkelingen. In een aantal gevallen (ETD en wellicht MedMij
op termijn) is een ontwikkeling te zien richting wetgeving. Wat dit uiteindelijk gaat betekenen
voor het afsprakenstelsel en de governance daarvan is nog te bezien.
Eén van de centrale conclusies op basis van de analyse van afsprakenstelsels is dat in bijna alle
gevallen (op Qiy na) de overheid een belangrijke rol speelt bij de start/totstandkoming van een
afsprakenstelsel. Die rol – maar ook de rol die de overheid kiest in de meer structurele fase van een
stelsel – kan verschillen en heeft grote impact op de gekozen governance. Uiteindelijk ontwikkelen
de meeste afsprakenstelsels zich in de richting van een neutraal privaat stelsel, of richting
wetgeving. Ten aanzien van de rol van de overheid kan een onderscheid worden gemaakt tussen
een proactieve versus een reactieve houding van de overheid en een uitvoerende versus een
regisserende rol van de overheid anderzijds. In hoofdstuk 4, over de scenario-analyse, zijn deze
inzichten verder verwerkt.

2.4

Certificering: ‘een samenstel van beoordelingsmethodieken’
Geen van de afsprakenstelsels werkt met certificering op het niveau van het stelsel; dus er
bestaan geen MedMij- of iSHARE certificaten of keurmerken. Wel wordt op het niveau van de
afspraken gewerkt met verplichte certificering wat betreft informatiebeveiliging, bijvoorbeeld ISO
27001.
Als het gaat om toe- en uittreding en de rol van certificering is de algemene conclusie dat alle
stelsels gebruik maken van een combinatie van beoordelingsmethodieken, zoals certificering op
de informatieveiligheid, derdenverklaringen (kwalificatie) aan de hand van bestaande
voorgeschreven informatiestandaarden, zelfverklaringen ten aanzien van integriteit en
contracten. Deze methodieken komen in verschillende combinaties voor. Bij MedMij wordt
gebruik gemaakt van een vorm van ‘derdenverklaringen’ doordat vanuit Nictiz advies wordt
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gevraagd over de kwalificatie van de gegevensstandaarden en doordat vanuit VZVZ advies
wordt gevraagd of de techniek goed is onderbouwd.
Het voldoen aan de afspraken wordt verder afgedwongen door ‘informelere’ methoden zoals
naming en shaming (ICANN), druk die wordt uitgeoefend door de branche-organisaties en de
gebruikers van het stelsel.

2.5

Toetscriteria governance kader RoG
Generieke toetscriteria afsprakenstelsels

Op basis van de interviews en de documentatie op het gebied van de afsprakenstelsels is een aantal
criteria te definiëren die door de meeste stelsels wordt gehanteerd als uitgangspunten voor het stelsel
als geheel. Een deel van deze criteria wordt tevens door vertaald naar de criteria die specifiek
genoemd worden voor governance. Daar wordt in 3.5.2 verder op ingegaan.
Algemene toetscriteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accountability
Transparantie
Publieke participatie
Inclusiviteit
Voldoen aan geldende wet- en regelgeving
Klachten- en geschillenregeling / intern & extern toezicht

Technische toetscriteria:
1. Interoperabiliteit
2. Vertrouwelijkheid
3. Veiligheid
4. Stabiliteit
Aanvullend, specifiek voor Regie op Gegevens:
1. Mens Centraal
2. Digitale autonomie
3. Vertrouwen
4. Dataminimalisatie
Wat betreft specifieke govenance-criteria is tot besluit nog relevant te vermelden dat het programma
Regie op Gegevens vier rollen van de overheid onderscheidt:
Kaderstellend
Ontsluiten van (bron)gegevens
Aanbieden van diensten
Toezicht en handhaving
Bovenstaande criteria en laatst genoemde rollen worden betrokken bij het formuleren van criteria voor
de governance van afsprakenstelsels in het algemeen en een kader voor RoG in het bijzonder.
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Criteria governance afsprakenstelsels
Voor de governance van de verschillende stelsels geldt uiteraard dat deze afhankelijk zijn van de aard
van het stelsel, de rol van de overheid en de fase van ontwikkeling waarin het stelsel zich bevindt.
Toch is een aantal generieke criteria te benoemen die bij de meeste stelsels worden genoemd als het
gaat om een succesvolle governance:
1.) Scheiding der machten: Wetgevend, uitvoerend en controlerend (zie met name ICANN en QIY).
2.) Vertrouwen: De governance moet vertrouwen opwekken bij alle betrokkenen bij het stelsel.
3.) Doelgericht en doelmatig: De besturingsstructuur moet helpen om het doel op een zo efficiënt en
effectief mogelijke manier te bereiken. Daarvoor moet de governance doelmatig zijn, ‘lean and
mean’ en slagvaardig.
4.) Draagvlak: De besturingsstructuur moet voldoende draagvlak hebben om legitiem te zijn en haar
taken goed te kunnen uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat de governance structuur gedragen
wordt door de verschillende stakeholders. Daarnaast is het belangrijk dat de structuur rekening
houdt met de verhoudingen zoals ze nu zijn en dat ze naar behoefte kan mee veranderen.
5.) Omgevingsbewust: Er zijn veel aanpalende ontwikkelingen die effect kunnen hebben op het
afsprakenstelsel of waar de verdere ontwikkeling van afhankelijk is. Om deze afhankelijkheden te
ondervangen moet in de governance worden stilgestaan bij responsiviteit, de mate waarin kan
worden geanticipeerd op ontwikkelingen en innovaties mogelijk kunnen worden gemaakt.
Ketenproblemen moeten worden geïdentificeerd en het beeld daarvan moet tevens duidelijk en
kloppend zijn.
Bij de uitwerking van de governance-criteria zijn verschillende aspecten van belang. Een goede
governance:
Ziet toe op en draagt bij aan de realisatie van het hogere maatschappelijk doel;
Brengt vertegenwoordiging van de betrokken partijen in gesprek met elkaar, zodat zij samen
sturing kunnen geven;
Legt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk en transparant vast;
Legt duidelijk vast wat wel en wat niet onder verantwoordelijkheid van de governance valt;
Borgt het publiek belang van het stelsel als geheel;
Is slagvaardig op ieder niveau van besturing door voldoende ruimte voor besluitvorming en
initiatief/innovatie;
Is open en gaat uit van een samenwerkingsmodel. De overlegstructuur is transparant, toekomst
vast en schaalbaar en kent een werkbare vorm door afvaardiging met mandaat;
Is in overeenstemming met de mededingings-, gegevensbeschermings- en andere wetgeving;
Dienstverleners kunnen op grond van objectieve criteria en processen tot het stelsel toetreden;
Borgt onafhankelijkheid en transparantie bij toetreding, sanctiebeleid en geschillenbeslechting,
en heeft controles en toezicht goed en onafhankelijk georganiseerd;
Is klaar voor het opvangen en oplossen van toekomstige beveiligingsincidenten en andere
calamiteiten;
Kent escalatieprocedures.
Zorgt dat afspraken aan blijven sluiten bij de praktijk en nageleefd kunnen worden;
Zorgt voor duidelijke regie op het stelsel (onder andere bij aansluiting op het stelsel,
kwalificaties, toezicht en handhaving);
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Is begrijpelijk en transparant voor alle stakeholders;
Regelt waar nodig en waar haalbaar middelen om gemeenschappelijke doelstellingen te
behalen.

2.6

Aanbevelingen

Vergelijking van de afsprakenstelsels leidt tot een uitgebreide set van aanbevelingen om rekening
mee te houden bij de ontwikkeling van een kader voor RoG:
1. Betrek de aangesloten partijen in overlegorganen die meedenken over de inrichting van het
stelsel. Doe dit periodiek.
2. Organiseer de belangen op dusdanige wijze dat nieuwe organisaties zich kunnen blijven
aansluiten, ook als hun toetreding ingaat tegen de individuele belangen van de organisaties die al
zijn aangesloten.
3. Maak een scheiding tussen de organen die de afspraken ontwikkelen, de organisaties die hiermee
werken en de organisaties die controleren of de afspraken worden nageleefd (scheiding der
machten).
4. Zorg voor zekerheid, bijvoorbeeld door een heldere visie, afspraken, financiën en zo nodig
duidelijke wet- en regelgeving. Dit voorkomt afhankelijkheid van veranderlijke politieke en
ambtelijke beslissingen of afhankelijkheid van de markt.
5. Zet in op begrip van en vertrouwen in PDM’s door personen via bewustwording.
6. Houdt rekening met toekomstige technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld verbeterde
mogelijkheden op het gebied van ‘dataprotection by design’ en heb daar een eenduidige,
bestuurlijk gedragen, visie op.
7. Betrek het bedrijfsleven: Bedrijfsleven komt sneller met oplossingen dan de politiek dit bij kan
benen. Dat heeft te maken met het feit dat technologie zich sneller ontwikkelt dan de politiek kan
bijhouden.
8. Hou er rekening mee dat de organisatie van een beginnend stelsel heel andere eisen stelt dan de
organisatie van een veel groter stelsel.
9. Zorg ervoor dat afspraken kunnen veranderen al naar gelang een nieuwe situatie daarom vraagt.
10. Bouw het stelsel schaalbaar op. Zorg dat organisaties zich gaande weg kunnen aansluiten.
11. Zorg dat de afspraken ruimte bieden voor verschillende soorten organisaties om deel te nemen.
12. Start met lichtere controle en schaal deze op wanneer dat kan, uiteindelijk naar certificering.
13. Maak bij de beoordeling in hoeverre een aangesloten organisatie zich aan de afspraken houdt een
onderscheid tussen laag, midden en hoog risico. Stem de sancties voor het niet naleven van de
afspraken af op het risico niveau. Maak uittreding uit het stelsel tot een maatregel die slechts volgt
op een hoge risico classificatie.
14. Zorg voor zekerheid in financiering, zodat het stelsel langere tijd kan blijven bestaan. Dit geeft
eventuele nieuwe investeerders zekerheid.
15. Voer bij veranderingen eerst pilots uit. Veranderingen niet direct in operationele systemen
invoeren.
16. Positioneer het afsprakenstelsel als gedeeltelijke invulling van de Avg.
17. Inventariseer de behoeftes van toekomstige deelnemende partijen en betrek dit bij de ontwikkeling
van het afsprakenstelsel.
18. Benadruk Regie op Gegevens als concept, zorg dat dit als het ware in de haarvaten van alle
betrokken partijen en mensen komt te zitten.
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19. Sluit aan op de wensen van organisaties die veel persoonsgegevens verwerken, zoals de
Belastingdienst en het UWV. Betrek bijvoorbeeld de Manifest Groep.
20. Sluit bij de ontwikkeling van het afsprakenstelsel aan op bestaande ontwikkelingen, zoals
bestaande afsprakenstelsels (Qiy bijvoorbeeld) en bestaande certificeringen (ISO 270001
bijvoorbeeld).
21. Sluit aan op Europese ontwikkelingen rond identificatie en authenticatie (zoals eIDAS).
22. Laat publieke en private partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een vertrouwde,
neutrale digitale infrastructuur om (persoons)gegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld in de vorm
van een neutrale rechtspersoon (een stichting, coöperatie of iets dergelijks) waarin zowel de
overheid als relevante bedrijven deelnemen, eventueel ook de wetenschap. Veilige vertrouwde
digitale infrastructuur dient niet op te worden geconcurreerd en machtsvrij te zijn. Het gaat dan
onder andere om identiteitsmanagement: identificatie, authenticatie, autorisatie en logging. Daarbij
past ook een multi-middelenstrategie. En daarbij past bijvoorbeeld niet één middel van één bedrijf
dat door de overheid is bepaald.
23. Maak bij toe- en uittreding gebruik van een ‘samenstel van beoordelingsmethodieken’, zoals ISOcertificering op de informatieveiligheid, kwalificatie aan de hand van bestaande voorgeschreven
informatiestandaarden, zelfverklaringen ten aanzien van integriteit, etc.. Zie bijvoorbeeld op welke
wijze MedMij dit geregeld heeft.
24. Zorg dat de basiscriteria open normen zijn die per situatie nader worden ingevuld. Dit voorkomt
witte vlekken en rigiditeit. Bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Algemene verordening
gegevensbescherming. Principal based in plaats van Rule based.
25. Organiseer dat er een infrastructuur komt onder verantwoordelijkheid rechtspersoon die belangen
van zowel publiek als privaat goed in balans houdt, zodat er een trust framework ontstaat waar
personen en bedrijven vertrouwen in hebben en waar niet op de vertrouwensfuncties, zoals
identiteitsmanagent, wordt geconcurreerd.

2.7

Belangrijkste maatregelen

Aan de hand van bovenstaande uitgebreide set van aanbevelingen zijn acht maatregelen
geselecteerd voor de hierna uit te voeren scenario-analyse. Te weten:
Betrek de aangesloten partijen in overlegorganen;
Zet stelsel open voor nieuwe deelnemers;
Zorg voor scheiding der machten: ontwikkelen, uitvoeren en controleren;
Zorg voor zekerheid: visie, financiën en regelgeving;
Zorg voor vertrouwen in PDM’s: transparantie en bewustwording;
Wees omgevingsbewust: anticipeer op ontwikkelingen en innovaties;
Betrek het bedrijfsleven;
Maak voor toe- en uittreding gebruik van een ‘samenstel van
beoordelingsmethodieken/certificaten’.
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Scenario’s
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk volgen de scenario’s ten aanzien van de wijze waarop de governance voor het kader
RoG kan worden ingeregeld. Daarbij worden verschillende scenario’s uitgewerkt die op grond van de
interviews en documentatieonderzoek mogelijk zouden zijn. Vervolgens worden deze getoetst aan
mogelijke maatregelen en per scenario gescoord, zodat inzichtelijk wordt welke maatregelen no regret
zijn of anderszins al dan niet aanbevelingswaardig. In de documentatie van Regie op Gegevens
worden onderstaande ontwikkeling denkbaar geacht.

In het navolgende gaan we scenario’s ontwikkelen voor de governance van regie op gegevens
volgens de systematiek van Jan Nekkers (2018). Onderbouwing met belangrijkste actoren,
ontwikkelingen en trends, onzekerheden en gebeurtenissen met een grote impact en risico’s staan in
de bijlage. De inhoud is tot stand gekomen aan de hand van de interviews en de documentatie.

Scenario’s
Er worden in deze scenarioanalyse twee kernonzekerheden onderscheiden:
Neemt de overheid een proactieve of een reactieve houding in ten opzichte van persoonlijk
datamanagement? Een proactieve overheid neemt zelf het voortouw om een afsprakenstelsel te
realiseren. Een reactieve overheid neemt dit voortouw niet.
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Overheid heeft een reactieve houding: overheid volgt de ontwikkelingen in de markt en voert
minimale taken uit, zoals het hoogstnodige toezicht.
Overheid heeft een proactieve houding: handelt vanuit een eenduidige visie en heeft de
benodigde kennis, stuurt hierop en realiseert alle benodigde voorwaarden om van PDM’s een
succes te maken, zoals het ontsluiten van gegevens en identiteitsmanagement.
Neemt de overheid een uitvoerende of een regisserende rol in ten opzichte van persoonlijk
datamanagement? Een uitvoerende overheid pakt alle activiteiten die rondom het opzetten en in
standhouden van een afsprakenstelsel nodig zijn zelf op, Een regisserende overheid zorgt dat deze
activiteiten gebeuren door hiervoor andere actoren in stelling te brengen en eventueel te faciliteren.
Overheid pakt rol als uitvoerder: neemt rol als ‘eigenaar’ en stuurt op de inhoud en ontwikkeling
van het stelsel. Biedt zelf diensten aan.
Overheid pakt rol als regisseur: kaderstellend, stimuleren en faciliteren.

Deze twee onzekerheden zijn weergegeven op het onderstaande assenstelsel. Hierin zijn de
verschillende onderzochte afsprakenstelsels geplaatst. Daarbij is te zien dat SIDN, ICANN en Qiy
onafhankelijk van de overheid staan. De overige stelsels zijn met proactief overheidshandelen
gerealiseerd. Daarbij is een belangrijk onderscheid dat de overheid bij het door ontwikkelen van
eHerkenning en Idensys een meer uitvoerende rol op zich nam, terwijl die rol bij de andere stelsels
meer regisserend is.
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Daarnaast zijn er verschuivingen te zien. Voor ICANN, Qiy en eHerkenning/Idensys is met een
sterretje (*) en een transparant logo de startpositie van het afsprakenstelsel weergegeven. ICANN
begon links bovenaan. Ze is namelijk opgestart door een actieve overheid die daarbij een uitvoerende
rol pakte. Bij eHerkenning pakte de overheid oorspronkelijk een regisseursrol, maar inmiddels is dit
veranderd in een uitvoerende rol. Qiy begon juist met een actieve rol van een marktpartij, daarna is er
ook wel financiële steun vanuit de overheid geweest. Uiteindelijk is gekozen voor een neutrale
stichting waar een ieder een rechtsvorm onder kan hangen, zoals op dit moment DigitalMe BV, maar
ook overheidsorganisaties kunnen aanhaken bij de neutrale QIY Foundation. De wijze waarop Qiy nu
de governance heeft geregeld kan een voorbeeld zijn voor PDM.

Drijvende krachten
Uit de twintig hiervoor genoemde ontwikkelingen en trends zijn vijf drijvende krachten afgeleid die in
ieder scenario terugkomen. Te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Behoefte aan kennis en een uitgewerkte visie van de overheid
Behoefte aan transparantie
Steeds meer technologische mogelijkheden
Macht van tech giganten neemt toe
Verhogen van iBewustzijn

Kwadranten
Hieronder zijn de vier kwadranten verder uitgewerkt. Daarbij is bekeken wat de invloed van de
uitkomst van de kernonzekerheden op de drijvende krachten is.
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De vier kwadranten die hierboven staan benoemd worden hieronder verder uitgewerkt.
Navigator (overheid proactief en regisseur)

Overheid heeft een proactieve houding: handelt vanuit een eenduidige visie en heeft de
benodigde kennis, stuurt hierop en realiseert alle benodigde voorwaarden om van PDM’s een
succes te maken, zoals het ontsluiten van gegevens en identiteitsmanagement.
Overheid pakt rol als regisseur: kaderstellend, stimuleren en faciliteren.
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Havenmeester (overheid reactief en regisseur)

Overheid pakt rol als regisseur: kaderstellend, stimuleren en faciliteren.
Overheid heeft een reactieve houding: overheid volgt de ontwikkelingen in de markt en voert
minimale taken uit, zoals het hoogstnodige toezicht.
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Reder (overheid reactief en uitvoerder)

Overheid pakt rol als uitvoerder: neemt rol als ‘eigenaar’ en stuurt op de inhoud en ontwikkeling
van het stelsel. Biedt zelf diensten aan.
Overheid heeft een reactieve houding: overheid volgt de ontwikkelingen in de markt en voert
minimale taken uit, zoals het hoogstnodige toezicht.
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Stuurman (overheid proactief en uitvoerder)

Overheid pakt rol als uitvoerder: neemt rol als ‘eigenaar’ en stuurt op de inhoud en ontwikkeling
van het stelsel. Biedt zelf diensten aan.
Overheid heeft een proactieve houding: handelt vanuit een eenduidige visie en heeft de
benodigde kennis, stuurt hierop en realiseert alle benodigde voorwaarden om van PDM’s een
succes te maken, zoals het ontsluiten van gegevens en identiteitsmanagement.

Maatregelen binnen de vier kwadranten
Deze vier kwadranten laten ieder een verschillende mogelijke toekomstsituatie zien. In een eerder
hoofdstuk zijn acht maatregelen geselecteerd om te worden getoetst in deze scenario-analyse. Deze
maatregelen zijn in de hiernavolgende tabel afgezet tegen de vier mogelijke toekomstscenario’s.
Daarbij staat per maatregel voor ieder kwadrant aangegeven of deze wenselijk wordt geacht.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de genoemde acht maatregelen allemaal wenselijk zijn als de
overheid de rol van regisseur aanneemt. Als de overheid de rol van uitvoerder op zich neemt is het
betrekken van het bedrijfsleven niet noodzakelijk positief, maar ook niet noodzakelijk negatief.
Datzelfde geldt voor het openstellen van het stelsel voor nieuwe deelnemers door een proactieve
overheid die een uitvoeringsrol op zich neemt. Het is daarnaast niet noodzakelijk positief voor een
overheid om de aangesloten partijen te betrekken in overlegorganen als zij zich reactief en als
uitvoerder opstelt. Van de acht genoemde maatregelen zijn er vijf zogenaamde ‘no regrets’, oftewel
maatregelen die in alle denkbare scenario’s raadzaam zijn voor de governance van PDM, te weten:
1. Zorg voor scheiding der machten: ontwikkelen, uitvoeren en controleren;
2. Zorg voor zekerheid: visie, financiën en regelgeving;
3. Zorg voor vertrouwen in PDM’s: transparantie en bewustwording;
4. Wees omgevingsbewust: anticipeer op ontwikkelingen en innovaties;
5. Maak voor toe- en uittreding gebruik van een ‘samenstel van
beoordelingsmethodieken/certificaten’.
Daarnaast volgen uit de scenario’s in combinatie met de analyse van de afsprakenstelsels nog de
volgende aanbevelingen:
1. Betrek de aangesloten partijen in overlegorganen.
2. Stelsel open voor nieuwe deelnemers.
3. Betrek het bedrijfsleven.
4. Zorg voor voldoende bestuurlijk commitment op het hoogste niveau.
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Bijlage A

Geïnterviewde personen

Namen

Functie en organisatie

Indra Henneman

Tot voor kort Projectleider afsprakenstelsel MedMij

Mariane ter Veen

Directeur ISHARE bij Innopay

John Derksen en
Robert Adrian

Hoofd Toezicht/ plv. Hoofdinspecteur Agentschap Telecom
Secretaris CvD en Coördinerend inspecteur

Elly Plooij-van Gorsel

Voorzitter Strategisch beraad eHerkenning

Flori Spoelstra

Projectleider en secretaris eHerkenning en Idensys bij Logius

John Borking

Voorzitter Commissie van Deskundigen voor toezicht op het
stelsel van elektronische toegangsdiensten

Maarten Louman en
Ad van Loon

Qiy Foundation / Directeur Digital Me BV
Qiy Foundation / Jurist Digital Me BV

Thijs Drouen

Directeur juridische zaken Autoriteit Persoonsgegevens

Esther Makaay

Architect bij SIDN en Connectis

Toine Maes en
Chris Zintel

Directeur Kennisnet / Edu-K/Edustandaard
Strateeg Kennisnet

Lousewies van der Laan

Tot voor kort lid van de Board van ICANN

Vanuit het programma Regie
op Gegevens:
Douwe Leguit
Petra Mettau
Giulietta Marani
Ruud de Vries
Said El Aoufi
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Bijlage B

Bestudeerde documentatie

Jan Nekkers, Wijzer in de toekomst, werken met toekomstscenario’s, 15e druk, 2018.
Forum standaardisatie, analyse van het afsprakenstelsel Qiy.
Greenpaper Regie op gegevens? Durf te Doen! - Programma Burgers en Bedrijven in Regie op hun
Gegevens in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het
ministerie van Economische Zaken.
AccesNow,org, National Digital Identity Programmes: What's next?
(https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/03/Digital-Identity-Paper-digital-versionMar20.pdf.
Platform Belgium mobile ID: https://www.belgianmobileid.be/nl.
Sites over de onderzochte afsprakenstelsels.
WRR, Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid, 2017.
SIDN, Statuten en Algemene voorwaarden voor registrars.
Programma Regie op Gegevens, Kader voor Regie op Gegevens 0.1 (Uniforme Set van Eisen 0.1).
NL DIGIbeter - de agenda voor de digitale overheid.
Antwoorden op vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten “pilots met Idensys stopt per 31 december 2018” en
“Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN”.
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Bijlage C

Interviewvragen

Deel 1.
1. Wat is – anno 2018 - de rol van jouw partij in het betreffende afsprakenstelsel?
2. Wat zijn de taken?
3. Wat zijn de verantwoordelijkheden?
4. Wat zijn de bevoegdheden?
5. Hoe was dat bij de start van het stelsel?
6. Hoe verliepen bovenstaande vragen bij de start en tijdens de groeifasen van het stelsel?
7. Welke vormen van toe- en uitreding kennen jullie?
8. Maken jullie gebruik van certificering (of kwalificering, of zelfverklaringen, of…). Hoe werkt dat?
9. Hoe worden jullie gefinancierd?
10. Welke toetscriteria worden gesteld bij jullie afsprakenstelsel?
Deel 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wat zijn de belangrijkste actoren voor een kader RoG?
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van een kader voor RoG die nu of in de
toekomst een rol spelen?
Wat zijn de belangrijkste trends in de omgeving?
Wat zijn de belangrijkste onzekerheden m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen?
Wat zijn ontwikkelingen tegengesteld aan de trends in de omgeving?
Welke gebeurtenissen in de toekomst zouden veel impact kunnen hebben?
Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen?
Wat zouden early warning signals kunnen zijn?
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Bijlage D

Overzicht Governance afsprakenstelsels

In deze bijlage is achtergrondinformatie opgenomen over de in deze rapportage vergeleken
afsprakenstelsels: 1) ICANN; 2) SIDN, 3) QIY, 4) ETD, MedMij en ISHARE. Daarnaast is
achtergrondinformatie opgenomen over de Edu-K en Edustandaard.

D.1.

ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is een non-profitorganisatie die een
aantal internet-gerelateerde taken uitvoert, zoals het toekennen en specifiëren van topleveldomeinen,
toewijzen van domeinnamen en de distributie van IP-nummers. Ze werd opgericht op 18 september
1998 en nam toen de taken over van Jon Postel.
Aanvankelijk functioneerde de ICANN onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van handel,
meer bepaald de National Telecommunications and Information Administration (NTIA), waarmee het
overeenkomsten had afgesloten.
Op 1 oktober 2016 is de ICANN verzelfstandigd en geprivatiseerd, althans voor het uitvoeren van de
IANA-functies (Internet Assigned Numbers Authority). Een multistakeholdermodel moet ervoor zorgen
dat de organisatie voortaan verantwoording aflegt aan de globale internetgemeenschap, bestaande uit
afgevaardigden van de privésector, technische experten, academici, de burgermaatschappij,
overheden en individuele eindgebruikers.
ICANN beheert zelf geen domeinnamen. Dit laat het over aan andere organisaties, registry's
genoemd. Voorbeelden zijn Verisign (.com en .net), DNS Belgium (.be) en de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland (.nl), oftewel SIDN.
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D.2.

SIDN

Over SIDN
De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is een register waarin alle domeinnamen
zijn opgeslagen die eindigen op ‘.nl’. Dit is een zogenaamd ‘top level domein’. Zij doet dat sinds 1996.
Voor die tijd was deze functie aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) gedelegeerd. Het
bijhouden van dit register is een publieke dienst met een publiek belang. Momenteel zijn er bij SIDN
5,8 miljoen domeinnamen geregistreerd. Daarmee is SIDN één van de grootste en meest succesvolle
landendomeinen ter wereld.
SIDN heeft een hernieuwd convenant gesloten met het Ministerie van Economische Zaken (EZ).
Daarin is afgesproken dat de continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein ook in uitzonderlijke situaties
wordt verzekerd. Als zich risico’s voordoen committeert EZ zich om assistentie te verlenen voor zover
dat redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden ligt. Daarnaast is de verbondenheid van het .nl-domein
met Nederland hierin bevestigd en is de relatie tussen SIDN en het Ministerie van EZ vastgelegd.
Naast het bijhouden van dit register doet het SIDN meer. De kennis die SIDN heeft opgebouwd,
gebruiken ze om toegevoegde waarde te bieden aan een onbezorgd digitaal bestaan. Daarbij kan
men denken kennis op het gebied van: internetgovernance, internetveiligheid en het stabiel houden
van .nl. Bovendien beschikt SIDN over uitgebreide .nl-data, die veel inzicht geeft in het gebruik van
.nl-domeinnamen. Deze kennis wordt door hen gebruikt om te adviseren over de technische,
juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en domeinnaaminfrastructuur. Dit advies wordt
gegeven aan politici, bestuurders en initiatiefnemers van verbeteringen van het internet.
Daarnaast neemt SIDN namens de Nederlandse internetgemeenschap actief deel aan internationale
fora zoals ICANN.
Ook steunt SIDN organisaties en projecten die het gebruik van internet stimuleren of de negatieve
bijeffecten van het internet bestrijden. Dit doen we als kennispartner of als sponsor. Voorbeelden zijn:
het Platform Internetveiligheid, Steunpunt Acquisitiefraude, het Meldpunt Kinderporno op Internet en
Bits of Freedom.
‘.nl’ Domeinregistratie
Er wordt binnen het ‘.nl’ domeinnaamstelsel een onderscheid gemaakt tussen ‘registrars’ en
‘registrants’. Registrars zijn doorgaans internet service providers en web hosters. Registrants zijn
personen of organisaties die een ‘.nl’ domeinnaam willen registreren. Zij worden ook wel
‘domeinnaamhouders’ genoemd. Zij maken als klant gebruik van de diensten die registrars aanbieden.
Doorgaans biedt een registrar daar bovenop nog extra diensten aan haar klanten. Daarbij valt te
denken aan webhosting, domeinnaam diensten, enzovoorts.
Registrants kunnen van registrar veranderen. Bijvoorbeeld omdat een andere registrar hen betere
service of prijzen biedt. Hierdoor ontstaat marktwerking die de prijzen naar beneden en de kwaliteit
omhoog drukt.
Het .nl register werkt volgens een systeem waarin eisen worden gesteld aan het verkrijgen van een
domeinregistratie. Deze eisen zijn in de loop van de tijd veranderd. In de eerste periode van haar
bestaan werd er van aanvragers gevraagd om een contract op te sturen. Later werd hiervan afgestapt.
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Er werden toen wel alleen bedrijven als aanvragers toegelaten. Ook hier is men in de loop van de tijd
vanaf gestapt. Ook is men van de eis afgestapt dat een aanvrager een Nederlandse ingezetene moet
zijn. Op dit moment kan iedereen een .nl registratie aanvragen.
Iedere (rechts)persoon, met uitzondering van particulieren die niet handelen in de uitoefening van een
bedrijf of beroep, die gevestigd is op het grondgebied van de Europese Unie kan bij SIDN een
aanvraag indienen om registrar te worden. SIDN kan aanvragen van buiten de Europese Unie in
behandeling nemen, waarbij SIDN nadere voorwaarden kan formuleren. Om registrar te worden moet
een bedrijf aan verschillende eisen voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld technische eisen, financiële
verplichtingen en een privacyregeling.
Er wordt een lager lidmaatschapsbedrag gevraagd als men zich goed aan de regels houdt. Korting
wordt dus als prikkel gebruikt om compliance te realiseren. Verder geldt dat wanneer een registrar
zich echt helemaal niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld omdat de technische eisen volstrekt niet
nakomt, deze uit het stelsel kan worden gezet. Binnen het ICANN stelsel kiest men ervoor om het
bekend te maken als een deelnemers zijn verplichtingen niet nakomt door zijn domeinnaam
publiekelijk aan te bieden. Daar heeft SIDN echter niet voor gekozen.
SIDN heeft een geschillenregeling. Hier kan iemand gebruik van maken als een .nl-domeinnaam
hetzelfde is als een naam waarop die persoon recht op heeft of als de domeinnaam er zoveel op lijkt
dat het verwarrend is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan merknamen, handelsnamen,
namen van overheidsorganen, namen van stichtingen of verenigingen en eigen namen. Ook kan
iemand van de geschillenregeling gebruik maken als hij vindt dat de huidige houder geen belang heeft
om de domeinnaam te gebruiken of dat hij oneerlijke bedoelingen heeft met de naam die hij (te
kwader trouw) gebruikt of geregistreerd heeft.

D.3.

Qiy Afsprakenstelsel

Het Qiy afsprakenstelsel is gericht op het tegengaan van de toenemende verspreidend van de
verzameling persoonlijke gegevens die van iemand zijn opgeslagen. Qiy biedt gebruikers de
mogelijkheid om regie te voeren over de uitwisseling van hun persoonlijke gegevens tussen
verschillende organisaties.
Het Qiy Trust Framework is een netwerk waar verschillende organisaties die persoonlijke gegevens
beheren op aangesloten zijn. Zij zijn verbonden met een ‘trustlaag’. Deze ‘trustlaag’ is aangesloten op
een persoonlijke Qiy Node. Deze persoonlijke Qiy Node bevat zelf praktisch geen gegevens. Dit is dus
geen traditionele kluis. Ze bevat echter wel verwijzingen naar persoonlijke gegevens. Informatieuitwisseling vindt plaats doordat de burger via zijn Qiy Node partij A laat antwoorden op een
vraag/vragen van partij B. Het antwoord is beschikbaar gedurende een van tevoren bepaalde termijn.
Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn indien partij B er wel belang bij heeft te weten of de betreffende
burger ouder is dan 18 jaar, maar niet de exacte geboortedatum van de betreffende burger hoeft te
weten. Ander voorbeeld is wanneer partij B er belang bij heeft om te weten of een burger een bepaald
minimum- of maximuminkomen heeft, maar niet de precieze hoogte van het inkomen hoeft te weten.
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Op de inhoud en semantiek van de uitgewisselde gegevens heeft het afsprakenstelsel Qiy geen
betrekking. Ze haalt slechts informatie op uit tal van verticale ketens. Het netwerk lost de complexe
problemen op die daarbij voor komen.
Ook identificatie en authenticatie zijn geen onderdeel van Qiy zelf. Qiy is een afsprakenstelsel, geen
ICT-voorziening
Qiy maakt het mogelijk om ‘gesloten enveloppen’ te routeren. Een partij die bij de routering van
dergelijke ‘gesloten enveloppen’ betrokken is kan niet verder kijken dan de eerste eerder en de eerste
latere partij in de routeringsketen. Dit betekent dat bestaande informatiemodellen en standaarden
kunnen worden gebruikt. Daarnaast maakt Qiy gebruik van diensten voor verificatie van de identiteit
en bijbehorende gegevens.
Het Qiy afsprakenstelsel is vergelijkbaar met de afsprakenstelsels die ten grondslag liggen aan GSM
en aan creditcardtransacties. Het stelsel is onafhankelijk, schaalbaar en interoperabel. Ze kent
spelregels op organisatorisch, juridisch en technisch vlak. Het gaat hierbij uit van ‘privacy & security
by design’ en ‘by default’.
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De organisatie van het Qiy Trust Netwerk staat hieronder weergegeven:

Het Qiy Trust Netwerk is opgedeeld in drie gescheiden onderdelen. Ten eerste de Supervisory Board
(Blauw). Dit onderdeel maakt de regels van het afsprakenstelsel. Daarnaast is er het onderdeel dat
toezicht houdt op het stelsel (Grijs). Dit zijn de auditors die de kwaliteit van het stelsel garanderen.
Tenslotte zijn er de organisaties en individuen die met het stelsel werken (Oranje). Dit betreft de
personen om wiens gegevens het gaat, de service providers en de commerciële en niet-commerciële
partijen die zijn aangesloten.
Rol

Toelichting

Scheme Authority

Een internationale non-profit organisatie die de volgende
rollen vervult:
toezicht en controle;
opstellen van licentievoorwaarden en/of
certificeringseisen;
opstellen en handhaven van de technische en
organisatorische vereisten, alsmede van de regels en
voorschriften die onderdeel uitmaken van het Qiy
Afsprakenstelsel;
organiseren en voeren van een constante dialoog met
alle belanghebbenden;
garanderen en bewaken van de continuïteit;
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nakoming.
De Supervisory Board en Executive Board zijn organen van
de Scheme Authority.

Supervisory Board

Een onafhankelijke raad houdt toezicht met als doel om een
open en neutraal afsprakenstelsel te blijven ontwikkelen.

Executive Board

Het dagelijks bestuur van het afsprakenstelsel dat
verantwoording aflegt aan de Supervisory Board. De vijf
Work Streams (zie hierna) werken in opdracht van dit
dagelijks bestuur.

Regional Authority

Is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de
implementatie van het afsprakenstelsel Qiy.

Auditors

Om te kunnen garanderen dat de implementatie van het
afsprakenstelsel Qiy open, interoperabel, transparant en
neutraal is en blijft wordt controle uitgeoefend door
onafhankelijke partijen op zowel de Scheme Authority, de
Regional Authority als Issuers en Service Providers.
Hiermee wordt afgedwongen dat alle partijen zich houden
aan de voorwaarden van de voor hen geldende licentie

Issuer

Issuers leveren de persoonlijke Qiy Nodes en eventueel
aanvullende diensten en/of producten, rechtstreeks aan
individuen of via derden. Issuers zijn gebonden aan de
licentievoorwaarden van het afsprakenstelsel Qiy.
Commerciële en niet-commerciële partijen kunnen Issuer
zijn. Ook een overheidsorganisatie kan optreden als Issuer.

Service Provider

Service Providers leveren toegang en diensten aan partijen
die data willen leveren (Data Providers) via Qiy Nodes en
aan partijen die data willen betrekken (Relying Parties) via
Qiy Nodes.

Individuals

Beheert de toegang tot zijn/haar persoonsgebonden
gegevens via zijn/haar Qiy Node.

Het Qiy Trust Netwerk wordt in stand gehouden door het uitgeven van licenties aan deelnemende
partijen. Er zijn standaard contracten opgesteld voor deelnemers om toe te treden tot dit stelsel.
Deze deelnemers moeten aantonen dat ze voldoen aan de verplichtingen hiervoor. Als een partij de
geldende regels overtreed dan volgt een waarschuwing. Dat kan er in uiterste gevallen toe leiden dat
een partij uit het stelsel wordt gezet. Van certificering is binnen het Qiy netwerk vooralsnog geen
sprake.
Qiy zou een mogelijk kader kunnen bieden om een landelijk afsprakenstelsel rond regie op
persoonsgegevens binnen de overheid mogelijk te maken. Het Forum Standaardisatie heeft in 2016
een analyse gemaakt van de toepasbaarheid van het afsprakenstelsel Qiy. In hun rapport van
bevindingen werd geconcludeerd dat overheden Qiy onder andere kunnen gebruiken om
laagdrempelig toestemming aan de burger te vragen voor hergebruik van gegevens die bij
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medeoverheden bekend zijn. Daaronder vallen ook contactgegevens. Burgers zouden hierbij
profiteren van betere dienstverlening.
Tijdens het interview dat voor dit onderzoek met Qiy werd gehouden werd de mogelijkheid geopperd
om aan Logius te vragen om een trustnetwerk te ontwikkelen dat binnen de Qiy regelgeving valt. Ook
werd voorgesteld om het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe te laten treden tot de Supervisory Board van Qiy. Dat
zou dan overigens wel door vertegenwoordigers op persoonlijke titel zijn, dus niet vanuit hun rol
binnen de overheid. Qiy biedt dan de technische protocollen, de spelregels met betrekking tot de
juridische impact en de governance rond het onafhankelijk inregelen van regievoering over de eigen
gegevens binnen de overheid.

D.4.

Governance eTD-Stelsel

In de besturing van Elektronische Toegangsdiensten worden drie lagen onderscheiden:

1. Strategisch beheer

De continuïteit van het afsprakenstelsel.
Elektronische Toegangsdiensten als voorziening voor e-diensten
van de overheid.
Het bredere gebruik van Elektronische Toegangsdiensten.
Het stellen van kaders wat betreft belangrijke wijzigingen.
De lange termijn doorontwikkeling van het afsprakenstelsel.

2. Tactisch beheer

Het managen van het wijzigingenbeheer van het afsprakenstelsel.
Het managen van incidenten (indien nodig).
Algemene communicatie over Elektronische Toegangsdiensten.

3. Operationeel beheer

Het voorbereiden van wijzigingen op het afsprakenstelsel.
Het in stand houden van de technische voorzieningen van de
beheerorganisatie voor dagelijks gebruik van het netwerk en voor
testen en conformiteitstoetsen.

Op basis van bovenstaande ordening zijn voor de besturing van Elektronische Toegangsdiensten de
hieronder beschreven organen met bijbehorende verantwoordelijkheden ingericht.

Strategisch Beraad
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Tactisch Beraad

Het Tactisch Beraad is een afvaardiging van alle deelnemers,
dienstverleners en dienstafnemers en heeft tot taak tactische onderwerpen
aan de orde te stellen overeenkomstig het vastgestelde jaarplan.

Operationeel Beraad

Het Operationeel Beraad bereidt onder meer wijzigingen van het
afsprakenstelsel voor, zogeheten Requests For Change (RFC's). Het
Operationeel Beraad brengt advies uit aan het Tactisch Beraad over (de
impact van) nieuwe wijzigingen en de (samenstelling van) releases op het
netwerk.

Klachten- en geschillencommissie
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Afvaardiging

Toezichthouder

De afgevaardigden van de deelnemers, dienstverleners en
gebruikers die zitting hebben in het Strategisch Beraad, het
Tactisch Beraad of het Operationeel Beraad zijn
verantwoordelijk voor een inbreng in de gremia die door hun
achterban wordt gedragen. De afgevaardigden leggen de wijze
waarop de achterban hun zienswijze naar voren kunnen
brengen en vertegenwoordigd willen zien vast in een
procedure die voor de achterban duidelijk en toegankelijk is

De Toezichthouder beslist over Toetredingen tot het Stelsel en bewaakt het
publieke belang van het Stelsel. Om de rollen van eigenaar en toezichthouder zo
veel als mogelijk te scheiden, is een Commissie van Deskundigen ingesteld door
de Ministerraad. De Commissie van Deskundigen wordt bij de uitvoering van
haar taken ondersteund door het Secretariaat van de Commissie van
Deskundigen.

De bekostiging van de beheerorganisatie inclusief het secretariaat van de besturingsstructuur van
Elektronische Toegangsdiensten is onderdeel van de beheeropdracht van de Eigenaar aan Logius.
Toezichthouder en Eigenaar ETD-Stelsel
Een goede naleving van het Afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het Netwerk voor
Elektronische Toegangsdiensten. Daarom is het belangrijk om het beheer van het stelsel te scheiden
van het toezicht. Het toezicht op en het handhaven van de naleving is belegd bij de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken die naast de rol van Eigenaar ook de rol van Toezichthouder vervult. De
Toezichthouder houdt toezicht op de naleving van stelselafspraken door de Eigenaar,
Beheerorganisatie, Deelnemers en BSN koppelregister.
Om de rollen van Eigenaar en Toezichthouder zo veel mogelijk te scheiden, is een Commissie van
Deskundigen (CvD) ingesteld. Dit gebeurde per Ministerieel besluit. De minister krijgt van de
Commissie een onafhankelijk advies, maar beslist vervolgens zelf. De commissie heeft drie taken:
Het adviseren van de minister over de toetreding of uittreding van partijen tot het stelsel.
Het adviseren van de minister over het optreden tegen toegetreden partijen die zich niet houden
aan het afsprakenstelsel.
Het adviseren van de minister over het optreden bij incidenten die de betrouwbaarheid en
veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen of kunnen bedreigen.
De Commissie van Deskundigen adviseert over toe- en uittreding tot het afsprakenstelsel en over de
te ondernemen stappen in het kader van de toezicht en handhaving. Hierbij wordt geen gebruik
gemaakt van certificering. Er vinden beoordelingen plaats van organisaties die willen toetreden tot het
stelsel. Daarnaast zijn er reguliere inspecties die jaarlijks plaatsvinden. Daarbij worden sommige
zaken getoetst door middel van zelfverklaring. Er vinden daarnaast ook audits plaat. Deze worden
uitgevoerd door ESPR. De audits zijn vrij groot in de omvang.
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Op basis hiervan worden organisaties ingedeeld naar hun risico profiel. Organisaties worden
gecategoriseerd in hoog-, midden- en laag risico. Hoe meer een organisatie in strijd met het stelsel
handelt, hoe hoger het risicoprofiel. Op basis van dit risicoprofiel worden vervolgens de te nemen
stappen bepaald. Daarbij kan het in het uiterste geval voorkomen dat een partij uit het stelsel wordt
gezet.
Daarnaast heeft de Commissie de taak om te adviseren als zich een incident voordoet dat het stelsel
in zijn algemeenheid in gevaar zou brengen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie
zoals deze zich voordeed bij de hack bij DigiNotar.
De adviezen van de Commissie van Deskundigen zijn echter niet bindend. Het wordt soms als lastig
ervaren dat de commissie slechts een adviesrol heeft en geen dwingende besluiten kan doen. Het
advies hoeft niet opgevolgd te worden.
Het is momenteel de bedoeling dat er in de toekomst een toezichthouder wordt benoemd. Daarvoor
zou de Autoriteit Telecom wellicht een geschikte partij zijn. Veel hangt daarbij af van de parlementaire
besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer en uitwerking van aangekondigde nadere besluiten in
het wetsvoorstel Digitale Overheid.
Het eHerkenningstelsel
eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem. Dit stelt organisaties in staat om hun diensten
veilig online toegankelijk te maken. In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning
(authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een
dienst wil afnemen. Ondernemers, consumenten en ambtenaren loggen met het inlogmiddel
eHerkenningsmiddel in op een webdienst van een aangesloten organisatie en kunnen zo online hun
zaken regelen.
eHerkenning is georganiseerd als stelsel en is dus geen op zichzelf staande technische voorziening
die bij de overheid wordt beheerd. eHerkenning wordt geleverd door meerdere erkende aanbieders in
een netwerk.
Er doen drie type partijen mee aan het stelsel dat eHerkenning mogelijk maakt:
Aanbiedende marktpartijen
Afnemende Dienstverleners
Ondernemers
Binnen het netwerk worden 4 rollen omschreven. Erkende leveranciers kunnen hierbij één of
meerdere rollen vervullen.
Middelenuitgever: Deze geeft inlogmiddelen uit aan (medewerkers van) bedrijven. Deze
inlogmiddelen zijn persoonsgebonden. De middelenuitgever doet de vereiste identiteitscontrole
(op basis van een paspoort, rijbewijs en identiteitskaart) conform de vereisten voor elk
betrouwbaarheidsniveau.
Authenticatiedienst: Heeft de verantwoordelijkheid voor het authentiseren van uitvoerend
natuurlijk personen (die inloggen).
Machtigingenregister: Heeft de verantwoordelijkheid voor het registreren en onderhouden van
bevoegdheden en het controleren van bevoegdheden. In dit register ligt vast welk
(persoonsgebonden authenticatiemiddel) welke machtiging heeft. Een machtiging kan alleen
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worden vastgelegd door de wettelijk vertegenwoordiger (zoals vastgelegd in (KvK) of iemand die
door deze is gemachtigd.
eHerkenningsmakelaar: Richt koppelvlakken in en zorgt voor technische koppelingen bij de
aansluiting. Vormt het koppelpunt tussen het netwerk voor eHerkenning en de dienstverleners,
en heeft een routeer- en navigatiefunctie in het netwerk.

Voor de juiste werking van eHerkenning is het verplicht dat alle authenticatiediensten,
machtigingenregisters en eHerkenningsmakelaars met elkaar koppelen (‘alle op alle’).
Het Afsprakenstelsel eHerkenning
Om dit stelsel goed te laten functioneren is er een gezamenlijke stelsel van afspraken gemaakt,
namelijk het Afsprakenstelsel eHerkenning. Partijen die eHerkenning willen aanbieden, dienen
daarvoor eerst toe te treden tot dit afsprakenstelsel.
Dat gebeurd via het zogeheten toetredingsproces. In het afsprakenstelsel staan de kaders waar alle
betrokken zich aan moeten houden. Tegelijkertijd biedt het afsprakenstelsel voldoende ruimte voor de
erkende marktpartijen om met elkaar te concurreren. Het afsprakenstelsel wordt beheerd door de
overheid en de erkende aanbieders van eHerkenning staan onder strikt toezicht van de overheid.
Governance Afsprakenstelsel eHerkenning
eHerkenning is een publiek – private samenwerking en heeft daar een toepasselijke governance bij.
Er zijn overleggen op verschillende niveaus, zodat alle betrokken partijen inspraak krijgen over het
Afsprakenstelsel:
Strategisch niveau (Strategisch Beraad)
Tactisch niveau (Tactisch Beraad)
Operationeel niveau (Operationeel Beraad)
Het overleg binnen deze gremia vindt op structurele en reguliere basis plaats.
Logius voert een aantal taken uit in het kader van het eHerkenningstelsel. Zij doet dat in opdracht voor
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties. Ze ontvangt ook haar budget hiervoor
van dit ministerie. Onder haar taken vallen het beheer van de governance. Daarnaast voert ze het
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secretariaat van de verschillende overleggremia. Men houdt ook de samenhang met andere
ontwikkelingen in de gaten. Daarbij valt te denken aan de relatie tot ‘Machtigen’ en DigiD. Ook speelt
Logius een rol in de communicatie uitingen van eHerkenning.
Logius heeft echter geen stem in de governance. Haar rol valt wellicht het beste te omschrijven als
een soort van haarlemmerolie in het afsprakenstelsel. Ze zet zich in om alle betrokkenen in staat te
stellen om zijn of haar beslissingen te nemen.
Toetsing
Er wordt op een aantal momenten getoetst of een lid aan de afspraken voldoet. Dit gebeurd ten eerste
als zij willen toetreden. Er is daarnaast een driejaarlijkse audit. Ook wordt er tussentijds op een wat
mildere manier getoetst. Ook wordt er getoetst als er grote wijzigingen plaatsvinden. Bij de toetsen
wordt beoordeeld of aan de technische-, organisatie- en overige criteria van het stelsel wordt voldaan.
Vooralsnog verklaren dienstverleners zelf dat zij aan afspraken voldoen. Zij worden daarbij getoetst
door een makelaar. Het is echter de bedoeling dat dit in de toekomst zal veranderen.
Bovenstaande wordt beoordeeld door de Commissie van Deskundigen en de Autoriteit Telecom. Het
gaat hierbij niet om een certificering, maar om een kwalificatie.
Ontwikkeling eHerkenning
Voorheen maakten slechts private partijen deel uit van het eHerkenningstelsel. Zij maakten de
tactische beslissingen over wat de rol van de markt binnen dit stelsel was. Toen Logius aansloot
kwam er een advies om de dienstverlenende overheidspartijen ook bij de besluitvorming over het
stelsel te betrekken. Daarmee werd de governance uitgebreid. Er heeft zich toen een beweging
voltrokken van privaat naar publiek/privaat. In de periode dat het stelsel privaat functioneerde was er
wel overleg met de publieke sector via een gebruikersraad. Ook ontving het stelsel geld uit publieke
middelen.
Het is momenteel de bedoeling dat het afsprakenstelsel eHerkenning deels wordt vervangen door de
invoering van de Wet Digitale Overheid en de bijbehorende besluiten. Hoewel het wetsvoorstel bij de
Tweede Kamer ligt, is onzeker hoe de wet en bijbehorende besluiten er na de parlementaire
behandeling precies uit gaan zien. De inhoud van de onderliggende besluiten of Algemene
Maatregelen van Bestuur is nog niet bekend. Deels blijft het afsprakenstelsel, in beheer van de
deelnemers, wellicht bestaan. Hoe dat er uit gaat zien, is nog niet bekend.
Het Idensys-stelsel
Idensys was tot en met december 2018 het publiek-private Nederlandse systeem voor elektronische
identificatie (eID). Het ontwikkelde in dat kader de Nederlandse standaard voor toegang tot digitale
dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven. De
Nederlandse overheid werkte samen met het bedrijfsleven om deze standaard te ontwikkelen. Idensys
is onderdeel van de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI). Idensys viel onder het
Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten (ETD-stelsel).
Idensys werd ontwikkeld als standaard voor online identificatie en vaststelling van bevoegdheden en
brengt publieke en private inlogmiddelen samen. In het systeem werden bestaande systemen en
authenticatiemiddelen opgenomen die aan de afspraken voldoen, zoals DigiD voor contacten tussen
overheid en burgers (vergelijkbaar met het sinds 2003 bestaande Belgische e-ID), eHerkenning voor
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ondernemers, logins bij banken en gebruikersnaam-wachtwoordcombinaties voor webwinkels.
Nieuwe, nog niet bestaande eID-middelen konden ook in Idensys worden ondergebracht.
Dienstverlenende organisaties die aansloten konden via deze middelen toegang geven tot hun online
dienstverlening. Burgers, consumenten en ondernemers konden zelf het middel kiezen waarmee ze
bij een entiteit wilden inloggen om een dienst af te nemen of informatie uit te wisselen. Op
belastingdienst.nl kon tijdens het inloggen bijvoorbeeld gekozen worden tussen DigiD, Idensys, iDIN
of eHerkenning.
Idensys ging uit van de volgende principes:
betrouwbaar
privacy geborgd
toegankelijk

D.5.

Governance MedMij

Het MedMij Afsprakenstelsel is een ‘levende’ set van afspraken. De zorg en IT zijn en blijven in
beweging en de afspraken moeten hierbij blijven aansluiten. Ook zijn de afspraken voor deelnemers
aan het stelsel niet vrijblijvend. Er moet daarom toe worden gezien op naleving van de afspraken. Dit
vraagt om goed beheer en regie op de afspraken, ofwel de inrichting van governance op het
afsprakenstelsel.
Wat betreft MedMij geldt het volgend voor een goede governance:
Ziet toe op en draagt bij aan de realisatie van het hogere maatschappelijk doel, namelijk de
persoon meer regie geven over de gezondheid door grip de eigen gezondheidsgegevens;
Brengt vertegenwoordiging van de betrokken partijen in gesprek met elkaar zodat zij samen
sturing kunnen geven aan het afsprakenstelsel;
Legt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk en transparant vast;
Legt duidelijk vast wat wel en wat niet onder verantwoordelijkheid van de governance valt;
Borgt het publiek belang van het stelsel als geheel;
Is slagvaardig op ieder niveau van besturing door voldoende ruimte voor besluitvorming en
initiatief/innovatie;
Is open en gaat uit van een samenwerkingsmodel. De overlegstructuur is transparant,
toekomstvast en schaalbaar en kent een werkbare vorm door afvaardiging met mandaat;
Is in overeenstemming met de mededingings- en andere wetgeving. Dienstverleners kunnen op
grond van objectieve criteria en processen tot het stelsel toetreden;
Borgt onafhankelijkheid en transparantie bij toetreding, sanctiebeleid en geschillenbeslechting,
en heeft controles en toezicht goed en onafhankelijk georganiseerd;
Is klaar voor het opvangen en oplossen van toekomstige beveiligingsincidenten en andere
calamiteiten;
Zorgt dat afspraken aan blijven sluiten bij de praktijk en nageleefd kunnen worden;
Zorgt voor duidelijke regie op het stelsel (onder andere bij aansluiting op het stelsel,
kwalificaties, toezicht en handhaving, etc.);
Is begrijpelijk en transparant voor alle stakeholders;
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Regelt waar nodig en waar haalbaar middelen om gemeenschappelijke doelstellingen te
behalen.
De keuzes op deze aspecten worden geleid door een viertal criteria:
Vertrouwd. Het belangrijkste criterium is dat de governance van het Afsprakenstelsel vertrouwen
moet opwekken bij alle betrokkenen bij het stelsel. Personen moeten voldoende vertrouwen
hebben in de uitwisseling van gegevens om voor elkaar te krijgen dat zij gebruik maken van
PGO’s, zorgaanbieders moeten hun gegevens beschikbaar durven stellen via MedMij en ITleveranciers moeten deel willen nemen aan het stelsel.
Doelgericht en doelmatig. De besturingsstructuur moet helpen het doel van het Afsprakenstelsel
MedMij op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te bereiken. Daarvoor moet de
governance doelmatig zijn, ‘lean and mean’ en slagvaardig.
Draagvlak. De besturingsstructuur moet voldoende draagvlak hebben om legitiem te zijn en zijn
taken goed te kunnen uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat de governance structuur gedragen
wordt door de verschillende stakeholders, en dat de structuur rekening houdt met de
verhoudingen zoals ze nu zijn en kan mee veranderen naar behoefte.
Omgevingsbewust. Er zijn veel aanpalende ontwikkelingen die effect kunnen hebben op het
Afsprakenstelsel of waar de verdere ontwikkeling van afhankelijk is. Om deze afhankelijkheden
te ondervangen moet in de governance worden stilgestaan bij responsiviteit, de mate waarin kan
worden geanticipeerd op ontwikkelingen en innovaties mogelijk kunnen worden gemaakt.
Ketenproblemen moeten worden geïdentificeerd en tevens duidelijk en kloppend zijn.
Naast het afsprakenstelsel, levert het programma MedMij ook profielen bij bestaande
informatiestandaarden en een financieringsstelsel op. Het beheer van deze producten, plus de
activiteiten die ondernomen worden om MedMij van de grond te krijgen, moeten uiteindelijk ook
ergens landen. Voor de zorginformatiestandaarden geldt dat het afsprakenstelsel hier naar verwijst en
in beheer is bij Nictiz. Het afsprakenstelsel MedMij is in beheer bij VZVZ. Het financieringsstelsel voor
zorgaanbieders en personen is in de hoofdtekst van MedMij uitgebreid benoemd. VWS en de
zorgverzekeraars financieren MedMij.
Rollen
Binnen de governance worden zes rollen onderscheiden, namelijk:
Deelnemer: een partij die dienstverlening aanbiedt binnen het MedMij Afsprakenstelsel
Gebruiker: een partij die gebruik maakt van dienstverlening van de deelnemers;
Eigenaar: een partij die eindverantwoordelijk is voor het stelsel en de strategische kaders;
Financier: een partij die het beheer van het stelsel financiert;
Beheerder: een partij verantwoordelijk voor het beheer van het afsprakenstelsel;
Toezichthouder: een partij die toeziet op het handelen binnen wet- en regelgeving.
Een groot aantal partijen hebben belang bij het bestaan van het afsprakenstelsel en kunnen in meer of
mindere mate deze rollen invullen:
Individuele personen, met als specifieke doelgroep patiënten;
Vertegenwoordiging van patiënten;
Zorgaanbieders, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere partijen;
Rijksoverheid;
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Gemeenten;
PGO-leveranciers;
XIS-leveranciers;
Andere ICT-dienstverleners (integrators, infrastructuurpartijen, etc.);
Zorgverzekeraars;
Standaardisatie-instituten;
Certificerings- en auditbureaus.
Invulling rollen
De eerder gedefinieerde rollen moeten een plek krijgen in de governance:
Eigenaar/gebruiker: De eigenaren en tevens gebruikers van het stelsel vormen de
eigenaarsraad van Stichting MedMij.
Deelnemer: Deelnemers zijn geen eigenaar van het stelsel, maar krijgen vanwege hun
belangrijke rol in de uitvoering een expliciete plek in de governance in de vorm van een
deelnemersraad. Deze deelnemersraad heeft een adviserende rol richting het bestuur. De
deelnemersraad is onderdeel van Stichting MedMij.
Beheerder: Beheerverantwoordelijkheden zijn er op verschillende niveaus. De meer strategische
beheerverantwoordelijkheden gaan over de koers van MedMij en de dagelijkse regie daarop
moet daarom belegd zijn bij Stichting MedMij. De meer tactische/operationele
verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk belegd bij de uitvoeringsorganisatie.
Financier: Financiers zijn geen eigenaar van het stelsel. Zij stellen wel kaders aan de
financiering van het beheer via de financieringsrelatie. Hoe deze financiering eruit komt te zien,
wordt nog uitgewerkt.
Toezichthouder: Deelnemers en beheerders hebben zich per definitie te houden aan wet- en
regelgeving. Voor het wettelijke toezicht op hun handelen conform deze wet- en regelgeving, zijn
er de daartoe ingestelde instanties (zie Juridisch kader voor een overzicht van de
toezichthouders). Daarnaast zijn de privaatrechtelijke afspraken uit het stelsel van kracht. De
beheerorganisatie ziet toe op de naleving van de afspraken van deelnemers. De beheerder wint
hierbij advies in van anderen, waaronder van een trusted third party voor controle op de
toepassing van het normenkader door de deelnemer, van het Handelsregister, van Nictiz voor
de kwalificatie op de informatiestandaarden.
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Schematisch vertaalt dit zich in het volgende governance-model, dat hieronder nader wordt
uitgewerkt:

D.6.

Governance iSHARE

In opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelden in 2017 tientallen publieke en private partijen uit
de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor
identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het sinds 2018 mogelijk dat
iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt.
Ook met tot dusver onbekende partijen.
Transitieperiode
Zoals ook bij eHerkenning/MedMij is er bij iSHARE sprake van een transitieperiode waarin het
programma/project (projectfase) overgaat in een structurele situatie waarin de governance moet
worden ingeregeld.
iSHARE bevindt zich momenteel in deze transitiefase: op 15 november 2018 is de Stichting iSHARE
opgericht. De stichting ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken, beheert de processen
die horen bij de toetreding en faciliteert verdere veranderingen in het stelsel.
De governance van de stichting is zodanig ingericht dat logistieke organisaties die deelnemer zijn van
het iSHARE stelsel op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdragen aan de doorontwikkeling
van iSHARE, zodat het stelsel blijft aansluiten bij de behoeften van de logistieke sector zelf.
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Rollen en taken
Het beheer van de iSHARE-regeling is zodanig georganiseerd dat het iSHARE-netwerk op een
duurzame manier kan functioneren en groeien. Tegelijkertijd biedt het beheer de juiste checks and
balances waarmee iSHARE-deelnemers input kunnen geven, lopende activiteiten kunnen begeleiden
en samen de groei en ontwikkeling van het iSHARE-schema kunnen beïnvloeden.
Regels over de organisatie van de stichting en haar governance kader zijn vastgelegd in de statuten
van de iSHARE Foundation. De iSHARE Foundation staat vermeld in het handelsregister
(handelsregister) dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

Scheme Owner: eigenaar lidmaatschapstelsel
De iSHARE Foundation is de eigenaar van het schema van de iSHARE-regeling en is
verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met de iSHARE-regeling. De iSHARE
Scheme Owner bestaat uit:
Een directie gevormd door (een) onafhankelijke vertegenwoordiger (s) van de iSHAREcommunity. Bestuursleden worden geselecteerd en gekozen door de Raad van
Commissarissen. Het College van Bestuur is het hoogste orgaan van de Scheme Owner.
Bestuursleden zijn verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen voor het
functioneren van de iSHARE Foundation en de iSHARE-regeling.
Een operationele afdeling die verantwoordelijk is voor de dagelijkse beheeractiviteiten. Deze
activiteiten omvatten (onder andere) de volgende verantwoordelijkheden:
−
−
−

Beheer van het iSHARE-netwerk (deelnemers);
Beheer van de iSHARE-regeling (specificaties + merkbeheer);
Ontwikkeling en onderhoud van hulpmiddelen.

De operationele tak van de eigenaar van de Scheme Owner wordt gedurende de duur van het
iSHARE-project vervuld door de iSHARE-projectorganisatie. Als zodanig zullen tijdens de
overgangsperiode de operationele activiteiten van de iSHARE Foundation worden beheerd door zowel
de Foundation zelf als door de iSHARE Projectstuurgroep. De operationele activiteiten zullen in eerste
instantie gericht zijn op het uitvoeren van juridische aangelegenheden, zoals het sluiten van
toetredingsovereenkomsten met deelnemers. Na beëindiging van het iSHARE-project worden alle
activiteiten voor het beheer van het schema overgedragen aan de iSHARE Foundation en uitsluitend
en onafhankelijk beheerd door de iSHARE Foundation en haar bestuursorganen.
pagina
42/68

3 maart 2019

PBLQ –Governance afsprakenstelsels

Financiering
De iSHARE Foundation kan financiering ontvangen van overheids- en semipublieke organisaties die
de realisatie van de doelen van de Foundation willen ondersteunen. Op verzoek van een dergelijke
organisatie kan de Raad van Toezicht beslissen om de organisatie de status van Sponsor van de
iSHARE Foundation te verlenen. De organisatie behoudt de status van Sponsor voor de duur dat deze
de iSHARE Foundation financiert. Aan het begin van de iSHARE Foundation, Stichting Connekt wordt
erkend als Sponsor en verstrekt financiering namens NLIP en Topsector Logistiek.
Raad van toezicht (interne toezichthouder)
De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Raad van Deelnemers en bestaat uit drie leden
Tot het einde van 2020 kunnen twee leden van de raad van commissarissen worden benoemd
door de sponsor (s) en niet door de raad van deelnemers.
Vanaf 2021 kan een lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Sponsor(s)
in plaats van de Raad van Deelnemers, indien er Sponsor(s) aanwezig zijn.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de goede werking van de Raad van Bestuur van de
iSHARE Stichting en kiest/ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.
De raad van toezicht en de iSHARE-projectstuurgroep kunnen samen beslissen om de
activiteiten van Scheme Owner geleidelijk van de iSHARE-projectorganisatie over te zetten naar
de iSHARE Foundation.
Council of Participants (deelnemers)
De Raad van deelnemers bestaat uit alle partijen (of vertegenwoordigingen van deze partijen)
die een iSHARE-regeling hebben afgesloten met de iSHARE Foundation en die bereid zijn deel
te nemen aan de activiteiten van de Raad van deelnemers.
De Council of Participants adviseert het bestuur van de iSHARE Foundation en benoemt leden
van de raad van commissarissen.
Change Advisory Board
De Change Advisory Board bestaat uit materiedeskundigen (juridisch/operationeel/functioneel/
technisch) die zijn gedelegeerd door de deelnemers.
De Change Advisory Board adviseert de Scheme Owner over wijzigingen in de specificaties van
de iSHARE-regeling.
Wijzig adviesraad
De Change Advisory Board bestaat uit materiedeskundigen (juridisch/operationeel/functioneel/
technisch) die zijn gedelegeerd door de deelnemers.
De Change Advisory Board adviseert de Scheme Owner over wijzigingen in de specificaties van
de iSHARE-regeling.
Toetreding tot het stelsel
Een partij die toetreedt, werkt volgens de afspraken van het stelsel. Daartoe integreert zij de APIspecificaties in haar software – al dan niet met de hulp van een iSHARE Software- of
Implementatiepartner - en toont daarbij aan te voldoen aan de afspraken van het stelsel. Om formeel
toe te treden tekent zij een zogenaamde ‘Toetredingsovereenkomst’ met de Stichting iSHARE.
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De wettelijke onderbouwing van iSHARE en zijn vertrouwenskader bestaat uit een contract tussen alle
iSHARE-deelnemers en de eigenaar van de iSHARE-regeling (de zogenaamde
toetredingsovereenkomst). Op basis van dit ene contract met de Scheme Owner zijn alle deelnemers
gebonden aan de algemene iSHARE-gebruiksvoorwaarden en kunnen ze elkaar aanspreken om zich
aan deze regels te houden.

D.7.

Governance Edu-K en Edustandaard

Edu-K
Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen - van brancheorganisaties
van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Publieke en
private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict bij het
leren, nu en in de toekomst.
Binnen Edu-K worden afspraken gemaakt voor po, vo en mbo. Daarnaast voeren partijen binnen EduK activiteiten uit die onder andere voortkomen uit het iECK-programma en het Doorbraakproject
Onderwijs en ICT. Edu-K wordt ondersteund door Kennisnet.
Wie maken deel uit van Edu-K?
In Edu-K zijn de volgende partijen bestuurlijk vertegenwoordigd:
PO-Raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs)
VO-raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs)
MBO Raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs)
GEU (brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve
dienstverlening)
KBb-E (branchevereniging van distributeurs in de educatieve keten)
VDOD (branchevereniging van leveranciers van digitale onderwijsdiensten)
Ministerie van OCW
Kennisnet (publieke organisatie voor onderwijs en ict)
Deelnemers Edu-K
Voorzitter: Pieter Hendrikse
Secretaris: Chris Zintel (Kennisnet)
PO-Raad: Anko van Hoepen (vice-voorzitter PO-Raad)
VO-raad: Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad) & Leon de Wit (bestuurder NUOVO
scholengroep)
MBO Raad: Gerard Oud (bestuurslid saMBO-ICT, bestuurder Clusius College)
GEU: Eric Razenberg (bestuurslid GEU, CEO ThiemeMeulenhoff)
KBb-E: Wijnand Spring in 't Veld (voorzitter KBb-E, CEO Iddink groep) & Hans van de Wind (CEO
The Learning Network)
VDOD: Theo Joosten (voorzitter VDOD) & Martin de Goffau (secretaris VDOD, directeur Qfeedback)
Kennisnet: Toine Maes (algemeen directeur Kennisnet)
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Ministerie van OCW (toehoorder): Ria Westendorp (afdelingshoofd Besturing en Stelsel, directie
Primair Onderwijs)
Tactische overleggen
Edu-K kent tactische overleggen voor de verschillende thema's. Hier worden beslissingen van Edu-K
verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht en wordt de agenda van Edu-K voorbereid.
Inzicht in het leerproces
Toegang tot leermateriaal
Privacy
Continuïteit en beveiliging
Edustandaard
Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen in het onderwijs samen. Die samenwerking
krijgt gestalte in werkgroepen, in de Standaardisatieraad en in de Architectuurraad. Bureau
Edustandaard biedt hierbij ondersteuning, coördineert de processen en geeft adviezen. Bij
Edustandaard zijn afspraken en architecturen in beheer.

Werkwijze van de werkgroepen
In de verschillende werkgroepen zitten inhoudelijke en technische experts, gebruikers en
implementeurs. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van
een standaard. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende standaard
geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Werkgroepen hebben een open
karakter; iedereen kan zich aansluiten bij een werkgroep.
Werkwijze van de Architectuurraad
Architecten van de alle brancheorganisaties in het onderwijsveld zijn in de Architectuurraad
vertegenwoordigd en daarmee zijn de deelnemers vastgesteld. De raad bewaakt de samenhang van
de standaarden nationaal en internationaal, beheert de ROSA en bewaakt de samenhang met andere
referentiearchitecturen. Bij wijzigingen in door Edustandaard beheerde standaarden en bij nieuw
ingediende standaarden adviseert de Architectuurraad de Standaardisatieraad. Daarnaast adviseert
de raad gevraagd en ongevraagd werkgroepen en de Standaardisatieraad op het gebied van
samenhang.
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Werkwijze van de Standaardisatieraad
De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit
bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs en op basis daarvan zijn de
deelnemers vastgesteld. De raad kan zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject
initiëren. De raad heeft een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de standaarden in het
veld en voert regie op de ontwikkelingen.

Indienen van afspraken en architecturen
Iedereen kan een nieuwe afspraak indienen of een verzoek indienen om een bestaande afspraak te
wijzigen. Datzelfde geldt voor architecturen. Hiervoor gelden procedures.
BOMOS
Edustandaard werkt op basis van de grondbeginselen van het beheer- en ontwikkelmodel voor open
standaarden (BOMOS). Dit model bouwt voort op eerder werk vanuit het Forum Standaardisatie. Dat
is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden. Het model bestaat
uit een gelaagde structuur van activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen en beheren van een
open standaard, zoals de implementatie, de communicatie en de financiering. Eind 2012 is BOMOS2i
uitgekomen, een praktische invulling van de standaardisatieorganisatie en ook de daadwerkelijke
implementatie van standaarden.
Edustandaard sluit onder andere bij BOMOS aan als het gaat om de operationele activiteiten:
iedereen kan ideeën aandragen voor nieuwe afspraken en architecturen. Er wordt rekening gehouden
met wensen en eisen uit het onderwijsveld en de standaard en de technische invulling wordt daarop
aangepast.
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Bijlage E
E.1.

Achtergrondinformatie afsprakenstelsels

ICANN

Wat is ICANN?
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is een non-profitorganisatie die een
aantal internet-gerelateerde taken uitvoert, zoals het toekennen en specifiëren van topleveldomeinen,
toewijzen van domeinnamen en de distributie van IP-nummers. Ze werd opgericht op 18 september
1998.
Aanvankelijk functioneerde de ICANN onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van handel,
meer bepaald de National Telecommunications and Information Administration (NTIA). Daarmee had
het overeenkomsten afgesloten.
Op 1 oktober 2016 is de ICANN verzelfstandigd en geprivatiseerd, althans voor het uitvoeren van de
IANA-functies (Internet Assigned Numbers Authority). Een multistakeholdermodel moet ervoor zorgen
dat de organisatie voortaan verantwoording aflegt aan de globale internetgemeenschap. Deze bestaat
uit afgevaardigden van de privésector, technische experten, academici, de burgermaatschappij,
overheden en individuele eindgebruikers.
ICANN beheert zelf geen domeinnamen. Dit laat het over aan andere organisaties. Deze organisaties
worden registry's genoemd.
Wat betreft de governance is kenmerkend aan ICANN dat zij een zeer uitgebreide groep van multistakeholders hebben. Zij onderhoudt actief contact hiermee door middel van grote, open
bijeenkomsten, waar iedereen aan mag deelnemen in volkomen transparantie. Ook wordt veel
aandacht besteed aan het creëren van en goede sfeer en ruimte voor informeel contact.
Een belangrijke les voor afsprakenstelsels is dat voorkomen dient te worden dat overheden of
ondernemingen, sturend of leidend zijn. Een belangrijke succesfactor voor ICANN is een neutrale
organisatie en een neutraal bestuur. Ook een succesfactor is de open, gelijkwaardige en plezierige
sfeer tijdens de regelmatige bijeenkomsten voor alle betrokken partijen over de hele wereld.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Het ICANN-bestuur ziet elkaar zes keer per jaar. Daarbij kijkt ze of het proces loopt zoals men wil.
Verder beheert ICANN de contracten. De taken en verantwoordelijkheden zijn statutair vastgelegd.
ICANN is met andere woorden een monopolie om contracten af te sluiten, waarbij iedereen mee mag
kijken. Het governancemodel luidt: zich onderwerpen aan de regels die zij zelf maken.
De bevoegdheid van ICANN is het uitgeven van nieuwe domeinnamen. Centrale domeinnamen,
nummers en protocollen zorgen dat het internet wereldwijd werkt.
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Toe- en uittreding, certificering, financiering, toezicht
Toe- en uittreding kent ICANN niet. Het stelsel staat altijd open voor iedereen. Certificering kent
ICANN ook niet. ICANN werkt alleen met contracten. Men mag alleen een domein hebben als men
over de vereiste contracten beschikt. De financiering is als volgt:
Communities betalen lidmaatschap
Iedere toplevel domein kost 25 cent. Alleen al Verisign heeft 100 miljoen domeinnamen.
Toetscriteria
Algemene toetscriteria:
1)
2)
3)
4)

Accountability
Transparantie
Publieke participatie
Voldoen aan geldende wet- en regelgeving

Technische toetscriteria:
1)
2)
3)

Interoperabiliteit
Veiligheid
Stabiliteit

E.2.

SIDN

Wat is SIDN?
De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is een register waarin alle domeinnamen
zijn opgeslagen die eindigen op ‘.nl’. Dit is een zogenaamd ‘top level domein’. SIDN doet dat sinds
1996. Voor die tijd was deze functie aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)
gedelegeerd. Het bijhouden van dit register is een publieke dienst met een publiek belang. Momenteel
zijn er bij SIDN 5,8 miljoen domeinnamen geregistreerd. Daarmee is SIDN één van de grootste en
meest succesvolle landendomeinen ter wereld.
Naast het bijhouden van dit register doet het SIDN meer. De kennis die SIDN heeft opgebouwd,
gebruiken ze om toegevoegde waarde te bieden aan een onbezorgd digitaal bestaan. Daarbij kan
men denken kennis op het gebied van: internetgovernance, internetveiligheid en het stabiel houden
van .nl. Bovendien beschikt SIDN over uitgebreide .nl-data, die veel inzicht geeft in het gebruik van
.nl-domeinnamen. Deze kennis wordt door hen gebruikt om te adviseren over de technische,
juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en domeinnaaminfrastructuur. Dit advies wordt
gegeven aan politici, bestuurders en initiatiefnemers van verbeteringen van het internet.
Daarnaast neemt SIDN namens de Nederlandse internetgemeenschap actief deel aan internationale
fora zoals ICANN.
Ook steunt SIDN organisaties en projecten die het gebruik van internet stimuleren of de negatieve
bijeffecten van het internet bestrijden. Dit doen ze als kennispartner of als sponsor. Voorbeelden zijn:
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het Platform Internetveiligheid, Steunpunt Acquisitiefraude, het Meldpunt Kinderporno op Internet en
Bits of Freedom.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
SIDN heeft ten doel ten behoeve van en vanuit Nederland toegevoegde waarde te leveren voor de
Internetgemeenschap. Zij doet dat door middel van het tegen verantwoorde tarieven ontwikkelen en in
stand houden van diensten en producten op het gebied van digitale registratie en/of resolving in
netwerken, zoals domeinnaamsystemen (waaronder in ieder geval .nl). Verder doet ze dat door alles
wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit doel probeert zij te bereiken door onder meer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het opstellen van (algemene) voorwaarden met betrekking tot de uitgifte en registratie van
domeinnamen; de (algemene) voorwaarden zijn op kenbaar, transparant en non discriminatoir;
Het doen registreren van domeinnamen door tussenkomst van partijen die met SIDN een daartoe
strekkende overeenkomst hebben gesloten, deze partijen hierna te noemen “registrars”;
Het (doen) bewaken van de kwaliteit van de uitgifte en registratie van domeinnamen waarvoor
een domeinnaamsysteem in stand wordt gehouden;
Het bevorderen van coördinatie en standaardisatie bij de uitgifte en registratie van domeinnamen
op nationaal en internationaal niveau;
Het jaarlijks vaststellen van de tarieven voor deelname, uitgifte en registratie;
Het voeren van overleg met de internetgemeenschap waarvoor een domeinnaamsysteem in stand
wordt gehouden over verdergaande ontwikkelingen op het terrein van domeinregistratie.

SIDN heeft een geschillenregeling. Hier kan iemand gebruik van maken indien een .nl-domeinnaam
hetzelfde is als een naam waarop die persoon recht heeft of als de domeinnaam er zoveel op lijkt dat
dit verwarrend is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan merknamen, handelsnamen, namen
van overheidsorganen, namen van stichtingen of verenigingen en eigen namen. Ook kan iemand van
de geschillenregeling gebruik maken indien hij vindt dat de huidige houder geen belang heeft om de
domeinnaam te gebruiken of dat hij oneerlijke bedoelingen heeft met de naam die hij (te kwader
trouw) gebruikt of geregistreerd heeft.
Toe- en uittreding, certificering, financiering, toezicht en handhaving
Het .nl register werkt volgens een systeem waarin eisen worden gesteld aan het verkrijgen van een
domeinregistratie. Deze eisen zijn in de loop van de tijd veranderd. In de eerste periode van haar
bestaan werd er van aanvragers gevraagd om een contract op te sturen. Later werd hiervan afgestapt.
Er werden toen wel alleen bedrijven als aanvragers toegelaten. Ook hier is men in de loop van de tijd
vanaf gestapt. Ook is men van de eis afgestapt dat een aanvrager een Nederlandse ingezetene moet
zijn. Op dit moment kan iedereen een .nl registratie aanvragen.
Iedere (rechts)persoon, met uitzondering van particulieren die niet handelen in de uitoefening van een
bedrijf of beroep, die gevestigd is op het grondgebied van de Europese Unie kan bij SIDN een
aanvraag indienen om registrar te worden. SIDN kan aanvragen van buiten de Europese Unie in
behandeling nemen, waarbij SIDN nadere voorwaarden kan formuleren. Om registrar te worden moet
een bedrijf aan verschillende eisen voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld technische eisen, financiële
verplichtingen en een privacyregeling.
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SIDN wordt onder andere gefinancierd uit abonnementsgelden. SIDN houdt zelf toezicht op het
stelsel. Er wordt een lager lidmaatschapsbedrag gevraagd als men zich goed aan de regels houdt.
Korting wordt dus als prikkel gebruikt om compliance te realiseren. Verder geldt dat wanneer een
registrar zich echt helemaal niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld omdat ze de technische eisen
volstrekt niet nakomt, deze uit het stelsel kan worden gezet. Binnen het ICANN stelsel kiest men
ervoor om het bekend te maken als een deelnemers zijn verplichtingen niet nakomt. Dat doen zij door
zijn domeinnaam publiekelijk aan te bieden. SIDN heeft hier echter niet voor gekozen.
Toetscriteria
De toetscriteria voor inschrijving bij SIDN staan beschreven in de te ondertekenen overeenkomst. Het
gaat om de volgende vereisten:
1)
2)
3)
4)

Een Nederlands bedrijf;
Ingeschreven in de KvK;
Voldoen aan de gestelde technische eisen;
Voldaan aan de wet- en regelgeving plus normen met betrekking tot gegevensbescherming.

E.3. Qiy
Wat is QIY?
Het Qiy afsprakenstelsel is gericht op het tegengaan van de toenemende verspreiding van
persoonsgegevens die van iemand zijn opgeslagen. Qiy biedt gebruikers de mogelijkheid om regie te
voeren over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen verschillende organisaties.
Het Qiy Trust Framework is een netwerk waar verschillende organisaties die persoonsgegevens
beheren op aangesloten zijn. Zij zijn verbonden met een ‘trustlaag’. Deze ‘trustlaag’ is aangesloten op
een persoonlijke Qiy Node. Deze persoonlijke Qiy Node bevat zelf praktisch geen gegevens. Dit is dus
geen traditionele kluis. Ze bevat echter wel verwijzingen naar persoonlijke gegevens. Informatieuitwisseling vindt plaats doordat de gebruiker, via zijn Qiy Node, partij A laat antwoorden op een
vraag/vragen van partij B. Het antwoord is beschikbaar gedurende een van tevoren bepaalde termijn.
Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn indien partij B er wel belang bij heeft te weten of de betreffende
persoon ouder is dan 18 jaar, maar niet de exacte geboortedatum van de betreffende persoon hoeft te
weten. Ander voorbeeld is wanneer partij B er belang bij heeft om te weten of een persoon een
bepaald minimum- of maximuminkomen heeft, maar niet de precieze hoogte van het inkomen hoeft te
weten.
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Op de inhoud en semantiek van de uitgewisselde gegevens heeft het afsprakenstelsel Qiy geen
betrekking. Ze haalt slechts informatie op uit tal van verticale ketens. Het netwerk lost de complexe
problemen op die daarbij voorkomen.
Ook identificatie en authenticatie zijn geen onderdeel van Qiy zelf. Qiy is een afsprakenstelsel, geen
ICT-voorziening.
Qiy maakt het mogelijk om ‘gesloten enveloppen’ te routeren. Een partij die bij de routering van
dergelijke ‘gesloten enveloppen’ betrokken is kan niet verder kijken dan de eerste eerder en de eerste
latere partij in de routeringsketen. Dit betekent dat bestaande informatiemodellen en standaarden
kunnen worden gebruikt. Daarnaast maakt Qiy gebruik van diensten voor verificatie van de identiteit
en bijbehorende gegevens.
Het Qiy afsprakenstelsel is vergelijkbaar met de afsprakenstelsels die ten grondslag liggen aan GSM
en aan creditcardtransacties. Het stelsel is onafhankelijk, schaalbaar en interoperabel. Ze kent
spelregels op organisatorisch, juridisch en technisch vlak. Het gaat hierbij uit van ‘data protection &
security by design’ en ‘by default’.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De belangrijkste taak van de Stichting Qiy is het beheren van de gemaakte afspraken binnen de
neutrale governance van Qiy, onafhankelijk van overheid en markt. Qiy is daarbij geïnspireerd door de
governance van ICANN. Er is sprake van belangenconcurrentie op basis van het gedachtegoed van
QIY en het uitgeven van licenties.
Wat betreft verantwoordelijkheden is er een mechanisme, waarbij via een klachtenlijn mensen
klachten kunnen indienen. Qiy heeft net als ICANN een governance bestaande uit een wetgevende,
uitvoerende en controlerende macht.
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Toe- en uittreding, certificering, financiering, toezicht en handhaving
Het Qiy Trust Netwerk wordt in stand gehouden door het uitgeven van licenties aan deelnemende
partijen. Er zijn standaard contracten opgesteld voor deelnemers om toe te treden tot dit stelsel.
Deze deelnemers moeten aantonen dat ze voldoen aan de bijbehorende verplichtingen. Als een partij
de geldende regels overtreedt dan volgt een waarschuwing. Dat kan er in uiterste gevallen toe leiden
dat een partij uit het stelsel wordt gezet. Van certificering is binnen het Qiy netwerk is vooralsnog geen
sprake.
Financiering vindt plaats via:
-

De ID Koffer, het best verkopende product van de ANWB levert zo’n € 600.000,- op.
Deelnemersbijdrage variërend van € 4.500,- tot € 40.000,- per deelnemer.

Toetscriteria
De Qiy trust-principles:
1.

Mijn gegevens
Mijn gegevens mogen alleen met mijn toestemming worden gebruikt. Of die zich nu bevinden bij
een organisatie of dat ik ze zelf heb gegeven.

2. Delen van mijn gegevens
Organisaties mogen mijn gegevens alleen delen met een andere partij wanneer ik daarvoor
toestemming heb gegeven. Deze toestemming kan niet ‘voor altijd’ zijn. De enige uitzondering is
dat organisaties dit verplicht zijn vanwege bestaande wet of regelgeving. Dergelijke
uitzonderingen moeten te allen tijde traceerbaar zijn.
3. Qiy Node
Een aan mij verstrekte Qiy Node voldoet aan de spelregels en de open standaard van het Qiy
Afsprakenstelsel. Via mijn Qiy Node beheer ik mijn gegevens.
4. Keuze termijn ter beschikking stellen.
Ik kan besluiten (een deel van) mijn gegevens éénmalig of voor een bepaalde periode ter
beschikking te stellen. Ik kan dit besluit altijd wijzigen, tenzij er een contractuele reden is waarom
dit niet kan.
5. Informatieplicht
Als een organisatie mijn gegevens wil gebruiken moeten ze me eerst informeren waarom ze dat
willen en hoe vaak.
6. Anonimiteit
Ik kan mijn gegevens altijd anoniem delen, behalve als dat wettelijk verboden is. In dat laatste
geval kan ik kiezen of ik identificerende gegevens wil verstrekken òf dat ik de transactie af wil
breken.
7. Data minimalisatie
Een organisatie mag mij alleen die gegevens vragen die echt nodig zijn voor het beoogde doel, of
die gegevens gevalideerd zijn of niet.
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8. Waarborgen
Wanneer een organisatie een waarborg vraagt over mij, moet de gevraagde waarborg echt nodig
zijn voor het beoogde doel.
9. Toegang
Organisaties die deelnemen aan het Qiy Afsprakenstelsel zijn verplicht mij ‘toegang’ te geven tot
mijn gegevens. Dit geldt niet voor anonieme gegevens, maar verder wel voor alle gegevens die
over mij gaan, ook als die ontstaan zijn op basis van gegevens die ik ter beschikking heb gesteld.
10. Bescherming gegevens
Iedere partij die deelneemt aan het Qiy Afsprakenstelsel en mijn gegevens gebruikt of erover
beschikt, beveiligt deze gegevens volgens de eisen die daar door de Qiy Foundation aan gesteld
zijn.
11. Privacy statements
Voor iedere organisatie die via het Qiy Afsprakenstelsel met mijn gegevens te maken heeft,
hebben deze Qiy Principes voorrang boven hun eigen privacy statements.
12. Klachten & geschillen
Als er een klacht is spreek ik eerst de direct betrokken organisatie aan. Dat kan ik doen via hun
website. Als dat geen goed resultaat oplevert, mag ik de Geschillencommissie inschakelen.

E.4.

ETD-stelsel

Wat is het ETD-stelsel?
Het afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten (ETD) is een set van technische, functionele,
juridische en organisatorische afspraken op basis waarvan eHerkenning en Idensys worden geleverd.
eHerkenning is er voor bedrijven, beroepsbeoefenaren en privépersonen (consumenten). Idensys is er
voor burgers en privépersonen (consumenten). Het ETD-stelsel, waaronder dus de merken
eHerkenning en Idensys vallen, staat daarnaast open voor deelname door nieuwe geïnteresseerde
partijen.
Het ETD-stelsel biedt een uniforme set van standaarden, afspraken en voorzieningen voor de
geautoriseerde toegang tot digitale diensten. Hiermee kunnen vertrouwelijke persoonsgebonden
gegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld worden. De afspraken gelden
tussen de partijen die een erkende rol spelen bij het verlenen en gebruik van toegangsdiensten,
beheer en doorontwikkeling, sturing en toezicht.
Het ETD-stelsel is - tenminste voor wat betreft toezicht en ten dele ook authenticatie - bedoeld als
een tussenfase. Tussentijds houdt de Commissie van Deskundigen voor toezicht op de elektronische
toegangsdiensten (CvD) privaatrechtelijk toezicht op het ETD-stelsel met ondersteuning van de
Autoriteit Telecom (AT). Via wetgeving zou publiekrechtelijk toezicht worden ingeregeld, met AT als
beoogde publiekrechtelijke toezichthouder. Oorspronkelijk was dit de bedoeling door invoering van de
Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), inmiddels het wetsvoorstel Digitale Overheid (DO) dat bij
de Tweede Kamer geagendeerd staat.1 Hoe de Wet DO, inclusief bijbehorende besluiten, er
1

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34972
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uiteindelijk uit komt te zien is afhankelijk van de parlementaire behandeling. Als de Wet digitale
overheid wordt aangenomen vervalt (ten dele) het afsprakenstelsel ETD. In de Wet DO is wel
eHerkenning, maar niet Idensys opgenomen. Idensys betreft de digitale identificatie en authenticatie
van personen.
De kern van het afsprakenstelsel ETD is dat het een netwerk van meerdere partijen (de zogenaamde
deelnemers) betreft die samen toegangsdiensten leveren. In dat netwerk nemen partijen deel die
authenticatiemiddelen uitgeven en bijbehorende diensten verlenen. Bestaande en toekomstige
authenticatiemiddelen – zoals gebruikersnaam/wachtwoorden, card readers, VPN tokens, maar ook
mobiele telefoons met TANs – kunnen zo worden gebruikt. Ook nemen partijen deel die - op termijn machtigingen van bedrijven en organisaties registreren en hierover informatie verstrekken.
Het netwerk is hierna schematisch weergegeven:

Deelnemers van het Afsprakenstelsel kunnen één of meerdere van de onderstaande rollen vervullen:
Herkenningsmakelaar
Middelenuitgever
Authenticatiedienst
Machtigingenregister
Ondertekendienst
BSN koppelregister
De deelnemers zijn onderling verbonden, zoals hierboven staat weergegeven. Zij worden gereguleerd
door het Afsprakenstelsel.
Tussen januari 2016 en januari 2019 liepen er pilots met Idensys. Idensys-partijen gaven daarbij in
totaal aan 6.004 burgers identificatiemiddelen uit. Het wetsvoorstel DO stelt dat naast het bestaande
DigiD ook private inlogmiddelen toegelaten kunnen worden voor gebruik bij (semi)publieke
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dienstverlening. De staatssecretaris gaf in zijn beantwoording van vragen van de Tweede Kamer op 4
februari 2019 aan dat hiervoor een aanbestedingstraject wordt voorbereid. Op dat traject kunnen
verschillende partijen intekenen. Ook Idensyspartijen mogen intekenen op dit aanbestedingstraject.
Het wordt door de staatssecretaris van belang geacht dat hierbij een gelijk speelveld tussen
aanbieders ontstaat. Men wil voorkomen dat Idensyspartijen eventuele rechten kunnen ontlenen aan
het feit dat zij al operationeel zijn. Om te voorkomen dat deze partijen een betere uitgangspositie
hebben zijn de (meeste) Idensyspilots per 1 januari 2019 beëindigd.
De voor dit onderzoek geïnterviewde personen blijken bezorgd over de toekomst van het
afsprakenstelsel Idensys. Idensys gaat uit van een multi-middelenstrategie met meerdere partijen,
innovatieve pilots, meerdere rollen en neutrale governance. Op dit moment heeft BZK gekozen voor
een aanbesteding waar mogelijkerwijs naast of in combinatie met DigiD slechts één, door de overheid
bepaald, middel uit voortvloeit. Daarbij zou de governance bij wet kunnen worden bepaald met een
nadrukkelijke, mogelijk uitvoerende, rol voor de overheid. Hoe het precies gaat lopen is onzeker. Vele
geïnterviewden zijn hier bezorgd over en wijzen er op dat de aanvankelijke multi-middelenstrategie
van Idensys met bijbehorende innovatie niet verloren zou moeten gaan.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Het ETD-stelsel heeft aan de kant van het Strategisch, Tactisch en Operationeel Beraad, met
secretariële ondersteuning van Logius, de volgende taken: onderhoud van het afsprakenstelsel,
releases, communicatie, ketenbeheer, business consultancy, architecten. Het Strategisch beraad
adviseert de staatssecretaris/minister van BZK als ‘eigenaar’ van het stelsel.
Wat betreft het huidige private toezicht op naleving van het afsprakenstelsel ETD en de toe- en
uittreding is er de eerder genoemde Commissie van Deskundigen (CvD) met secretariële
ondersteuning van AT ten aanzien van het toezicht richting de staatssecretaris/minister van BZK. De
staatssecretaris is de toezichthouder op het afsprakenstelsel ETD, zolang er nog geen publieke
toezichthouder (zoals beoogd met AT) bij wet is geregeld. De CvD kan ook gevraagd en ongevraagd
strategische adviezen meegeven aan de bewindslieden van BZK en wordt daarbij secretarieel door
BZK ondersteund.
Overigens was eHerkenning bij aanvang een programma, met steun van het ministerie van
Economische Zaken (zoals dat toen heette), onder verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen.
In combinatie met Idensys is eHerkenning in de vorm van het ETD-stelsel inmiddels opgeschoven
naar een eigenaarsrol voor de overheid met wetgeving in voorbereiding.
De bevoegdheden van het Strategisch Beraad en de CvD betreft de adviesbevoegdheid richting de
eigenaar, tevens toezichthouder van het stelsel, zijnde de staatssecretaris/minister van BZK.
Toe- en uittreding, certificering, financiën, toezicht en handhaving
Om toe te treden moet een lid aan de eisen van het afsprakenstelsel voldoen. Deze toetredingseisen
worden gesteld om een aantal redenen. De belangrijkste daarvan is de wetenschap dat het netwerk
alleen goed kan functioneren als afnemers van diensten voldoende vertrouwen hebben in het
afsprakenstelsel. Vertrouwen in het afsprakenstelsel en in de diensten die in kader van het
afsprakenstelsel worden vereist vertrouwen in de individuele deelnemers.
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Het proces van toetreding tot het ETD-Stelsel moet worden doorlopen als een nieuw lid zich aan wil
sluiten. Deze procedure moet opnieuw worden gestart als er grote wijzigingen plaatsvinden. De
uittreding kan vrijwillig en niet vrijwillig zijn. Partijen hebben een overeenkomst met BZK.
De Commissie van Deskundigen adviseert over toe- en uittreding tot het afsprakenstelsel en over de
te ondernemen stappen in het kader van de toezicht en handhaving. Hierbij wordt geen gebruik
gemaakt van een alomvattende certificering op het hele stelsel. Partijen dienen echter wel ISO
gecertificeerd te zijn (27001, informatiebeveiliging). Daarnaast vinden beoordelingen plaats van
organisaties die willen toetreden tot het stelsel. Bovendien zijn er driejaarlijkse inspecties en een
tussentijdse mildere variant die jaarlijks plaatsvindt. Daarbij worden bepaalde zaken getoetst door
middel van zelfverklaring, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit. Er vinden daarnaast ook audits
plaats. Deze worden uitgevoerd door ESPR. De audits zijn vrij groot in de omvang. Bovendien wordt
gebruik gemaakt van overige verklaringen van derden.
Op basis hiervan worden organisaties ingedeeld naar hun risico profiel. Organisaties worden
gecategoriseerd in hoog-, midden- en laag risico. Hoe meer een organisatie in strijd met het stelsel
handelt, hoe hoger het risicoprofiel. Op basis van dit risicoprofiel worden vervolgens de te nemen
stappen bepaald. Daarbij kan het in het uiterste geval voorkomen dat een partij uit het stelsel wordt
gezet.
Ook bij de beoordeling rond de afspraken van het eHerkenningstelsel gaat het niet om een
certificering, maar om een kwalificatie. De toezichthouder in wording is AT. Momenteel is AT het
secretariaat van de CvD. De CvD adviseert aan de minister en staatssecretaris van BZK wat betreft
toezicht, toe- en uitreding, crisis en zo nodig strategisch.
Wat betreft handhaving kan de minister/staatssecretaris, op advies van de CvD, op basis van
bevindingen door AT, deelnemers van het afsprakenstelsels ultimo uit het afsprakenstelsel zetten. Dat
is de zwaarste sanctie.
Het ETD-stelsel wordt gefinancierd door BZK. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld. Daaruit
wordt ook het technische voorzieningennetwerk betaald. eHerkenning wordt binnen het ETD-stelsel
grotendeels gefinancierd door de markt.
Toetscriteria
ISO certificering
Voldoen aan het afsprakenstelsel (1200 pagina’s)
Technische eisen, maar ook eisen met betrekking tot de organisatie, financiële gezondheid
afwezigheid van criminele activiteiten (Bibob).

E.5.

MedMij

Wat is het afsprakenstelsel MedMij?
Het afsprakenstelsel regelt het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van
gezondheidsgegevens tussen personen en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen
wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het
MedMij Afsprakenstelsel.
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De deelnemers aan het afsprakenstelsel zijn dienstverleners. Er worden twee soorten onderscheiden:
1. Dienstverleners in het persoonlijke domein
2. Dienstverleners in het zorgaanbieders domein
Personen hebben, bij het samenstellen en vullen van hun persoonlijke gezondheidsomgeving, te
maken met een dienstverlener in het persoonlijke domein. Bijvoorbeeld: de leverancier van een app of
website met het MedMij-label.
Zorgverleners werken met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein. Zij zijn de leveranciers van
ICT-systemen in een zorginstelling. Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel zijn te
herkennen aan het MedMij-label.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De taak van het afsprakenstelsel MedMij is er aan bij te dragen dat gezondheidsgegevens op een
veilige en gebruiksvriendelijke wijze worden uitgewisseld tussen de door een leverancier geleverde
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en zorgaanbieders.

Nadat sinds begin 2016 het Programma MedMij is gestart, bestaat er sinds 1 januari 2019 een
stichting met twee onafhankelijke bestuurders die toeziet op de naleving van het private
afsprakenstelsel MedMij in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, publieke waarden en
normen die leven bij de deelnemende partijen. 2019 is een overgangsjaar waarin het programma
MedMij, aangestuurd door een stuurgroep naast de stichting MedMij staat als opdrachtgever van de
beheerder en ontwikkelaar van het afsprakenstelsel (VZVZ) en opdrachtgever van de beheerder van
de standaarden (Nictiz). Vanaf 2020 wordt het afsprakenstelsel MedMij alleen aangestuurd door de
onafhankelijke stichting MedMij.
De governance bestaat uit de volgende rollen:
Deelnemer;
Gebruiker;
Eigenaar;
Financier;
Beheerder;
Toezichthouder.
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Toe- en uittreding, certificering, financiering, toezicht en handhaving
Stichting MedMij neemt een besluit over de toetreding van deelnemers tot het afsprakenstelsel
MedMij. Daarbij gaat men uit van verklaringen van derden, inclusief de deelnemer zelf. Het gaat om
de volgende verklaringen:
Uittreksel KvK dat het om een Europese deelnemer gaat die past binnen de reikwijdte van de
Avg.
Zelfverklaringen over integriteit etc.
Vanuit Nictiz: advies kwalificatie gegevensstandaarden.
Vanuit VZVZ: advies acceptatie of de techniek goed is onderbouwd.
Vanuit NEN: een certificaat (dus hier wel certificering!) of voldaan wordt aan de
informatiebeveiligingsnormen 7510, 7512 en 7513.
De uiteindelijke ondertekening door de stichting MedMij gebeurt dus op basis van een samenstel van
methodieken, namelijk met behulp van certificaten, advies van expertinstanties, zelfverklaringen en
een uittreksel. Er is dus geen sprake van certificering in formele zin. Wel is het een soort van
certificaat dat je het MedMij -label mag gebruiken.
De Stichting doet zelf dus niet aan certificering. Ze functioneert meer als een soort van rechter die
verklaringen van derden krijgt, beziet en aanhoort. Om die reden zijn de bestuursleden onafhankelijk.
De aanmeldingsprocedure voor nieuwe deelnemers staat hierna schematisch weergegeven:

De intake vindt plaats door VZVZ en Nictiz gezamenlijk, de testen door VZVZ, de kwalificatie door
Nictiz, de ondertekening door de voorzitter van de Stichting MedMij. Ten tijde van het opleveren van
deze rapportage (rond 20 februari 2019) worden de eerste deelnemersovereenkomsten bijna
getekend en zijn er 84 kandidaat-deelnemers.
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De financiering van het MedMij stelsel is hierna weergegeven. Wat opvalt is dat MedMij zowel wordt
gefinancierd via de innovatieve Zorg-ICT-programma’s voor de zorgaanbieders als aan de kant van de
leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen ten behoeve van de persoon.
Om als zorgaanbieder in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan deze programma’s dient te
worden voldaan aan het afsprakenstelsel MedMij. Hetzelfde geldt voor de leveranciers van
persoonlijke gezondheidsomgevingen aan de kant van de persoon. De financiering vindt gezamenlijk
plaats door VWS en de zorgverzekeraars. Zij betalen ook de Stichting, VZVZ en Nictiz.

Toezicht is noodzakelijk als onderdeel van vertrouwen en wordt afgedwongen via de processen.
Naast de bestaande publieke toezichthouders, zoals de AP en IGJ, is er (nog) geen speciale
toezichthouder voor MedMij. Wel is er een klachten- en geschillenregeling en uiteraard toegang tot de
rechter.
Wat betreft handhaving kan het bestuur van de stichting, indien niet voldaan wordt aan de vereisten
van het afsprakenstelsel, ultimo een deelnemer uit het stelsel zetten.
Toetscriteria
Het afsprakenstelsel van MedMij bestaat uit ruim 200 pagina’s. Meer generiek zijn de toetscriteria voor
de governance van het afsprakenstelsel MedMij samen te vatten in de volgende criteria:
4.
5.
6.
7.

Vrijheid voor een persoon om te kiezen uit het aanbod van persoonlijke gezondheidsomgevingen.
Obstakels wegnemen die deze keuzevrijheid kunnen verhinderen.
Interoperabiliteit.
Vertrouwen.

Kernwaarde en doel van MedMij is om de samenwerking tussen verschillende private partijen met
verschillende belangen te bevorderen en dat die partijen er dezelfde normen en (publieke) waarden
op nahouden.
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E.6.

iSHARE

Wat is iSHARE?
iSHARE is een gemeenschappelijk initiatief dat heeft geleid tot een afsprakenstelsel met als doel het
uitwisselen van gegevens door organisaties binnen de logistieke sector te vergemakkelijken en de
voorwaarden daarvoor vast te leggen. De scope van het iSHARE afsprakenstelsel is identificatie,
authenticatie en autorisatie. iSHARE houdt zich niet bezig met de inhoud van de data, ook niet als het
gaat om de standaardisering van de terminologie. De sector is zo divers dat dit aan de verschillende
partijen zelf wordt overgelaten. Op het gebied van autorisatie is iSHARE veel complexer dan
bijvoorbeeld eHerkenning. Het kan veel fijnmaziger autoriseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
specifieke doos uit een lading voor een bepaalde periode. Er kan ook worden doorgedelegeerd.
In opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelden in 2017 tientallen publieke en private partijen uit
de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor
identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het sinds 2018 mogelijk dat
iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt.
Ook met tot dusver onbekende partijen. Momenteel is bij iSHARE sprake van een transitieperiode
waarin het overgaat van de projectfase naar een structurele fase. Op 15 november 2018 is de
Stichting iSHARE opgericht.
Interessant aan de ontwikkeling van het stelsel zijn de criteria die werden gebruikt voor de rol van de
overheid in de ontwikkeling: deskundig en neutraal. Er was sprake van een aantal ’guiding principles’
waar de publieke waarden in waren verwerkt, inhoudelijk werd verder de totstandkoming van het
afsprakenstelsel overgelaten aan de sector en andere stakeholders.
Kenmerkend aan de governance is dat iSHARE alle deelnemers toelaat tot een council of participants
waar iedereen zijn belangen kan vertegenwoordigen.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De iSHARE Foundation is eigenaar van het schema van de iSHARE regeling en is verantwoordelijk
voor alle activiteiten die verband houden met de iSHARE regeling. De iSHARE Scheme Owner
bestaat uit:
Een directie gevormd door (een) onafhankelijke vertegenwoordiger(s) van de iSHAREcommunity. Bestuursleden worden geselecteerd en gekozen door de Raad van
Commissarissen.
Het College van Bestuur is het hoogste orgaan van de Scheme Owner. Bestuursleden zijn
verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen voor het functioneren van de
iSHARE Foundation en de iSHARE-regeling.
Een operationele afdeling die verantwoordelijk is voor de dagelijkse beheeractiviteiten. Deze
activiteiten omvatten (onder andere) de volgende verantwoordelijkheden:
- Beheer van het iSHARE-netwerk (deelnemers);
- Beheer van de iSHARE-regeling (specificaties + merkbeheer);
- Ontwikkeling en onderhoud van hulpmiddelen.
iSHARE kent 3 inspraakorganen. Allereerst een supervisory board die verantwoordelijk is voor
het toezicht. De leden hiervan worden benoemd door de council of participants, daar kunnen alle
deelnemers aan deelnemen, het is een vorm van een open community. Tenslotte bestaat een
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change advisory board die bestaat uit materie-deskundigen die zijn gedelegeerd door de
deelnemers.
Toe- en uittreding, certificering, financiering, toezicht en handhaving
Voor toetreding geldt dat een partij zich moet committeren aan de afspraken die binnen het stelsel zijn
gemaakt en moet werken volgens deze afspraken. Door het integreren van API-specificaties in de
software en door daarnaast (om formeel toe te treden) een toetredingsovereenkomst te tekenen. De
wettelijke onderbouwing bestaat dus uit een contract tussen alle iSHARE-deelnemers en de eigenaar
van iSHARE. Op basis daarvan zijn alle deelnemers gebonden aan de algemene iSHAREgebruiksvoorwaarden en kunnen ze elkaar daarop aanspreken.
Certificering kent iSHARE verder niet, men werkt alleen met contracten.
De financiering is als volgt:
De iSHARE Foundation kan financiering ontvangen van overheids- en semipublieke organisaties
die de doelen willen ondersteunen. Deze krijgen dan de status van sponsor.
Wat betreft handhaving kan het bestuur van de stichting iSHARE ultimo deelnemers uit het
afsprakenstelsel zetten.
Toetscriteria
Het stelsel kent een aantal uitgangspunten / criteria:
Limited scope: identification, authentication and authorisation.
Leverage existing (international) building block (zoveel mogelijk gebruiken van wat al bestaat).
Agnostic towards nature and content of data (iSHARE bemoeit zich niet met de inhoud van de
data, dus ook niet als het gaat om standaardisering van terminologie), dat is onhaalbaar
aangezien er zoveel verschillende sectoren zijn verbonden. In de sector zelf worden de
initiatieven genomen om te komen tot inhoudelijke standaarden. Benefits outweigh investment
for all types of participants
Internationale oriëntatie.

E.7.

Edu-K - Edustandaard

Wat is Edu-K en Edustandaard?
Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen - van brancheorganisaties
van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Het gaat hier
dus niet om een afsprakenstelsel, maar om publieke en private partijen die gezamenlijk de
randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ICT bij het leren, nu en in de toekomst creëren.
Edu-K richt zich op vier domeinen:
1. Inzicht in het leerproces
Binnen Edu-K streven partijen naar goede afspraken over de uitwisseling van leerresultaten en
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2.

3.

4.

inzicht in het leerproces. De eerste stap daarvoor is overzicht en vermindering van
administratieve lasten.
Toegang tot leermateriaal
De toegang tot digitaal leermateriaal moet goed geregeld zijn: gebruiksvriendelijk en met
aandacht voor de privacy van leerlingen. Publiek-private afspraken en de nummervoorziening
maken dit mogelijk.
Privacy en gegevensbescherming
Bij het gebruik van digitale leermiddelen moet de privacy en gegevensbescherming van
leerlingen gewaarborgd zijn. De partijen in de onderwijsketen hebben daarom een convenant
opgesteld over de omgang met leerling gegevens.
Continuïteit en beveiliging
Scholen zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de inzet van ICT voor hun onderwijs. Daarom
maken ketenpartijen afspraken zodat ICT-processen veilig zijn ingericht en gegevens goed zijn
beveiligd.

Daarnaast is Edustandaard ingericht; een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij
elkaar komen om afspraken te maken en waar de standaarden worden beheerd. Deze afspraken
gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal, of over het overbrengen van
leerling gegevens van het ene systeem naar het andere.
Als het gaat om de governance is het interessant om dit initiatief uit de onderwijssector te vergelijken
met andere initiatieven waar is gekozen voor afsprakenstelsels. Kenmerkend voor Edu-K is dat het
geen ‘eigen’ rechtsvorm kent. Aangegeven wordt dat dit komt doordat men in wezen te maken heeft
met ketenproblematiek (overigens geldt dit ook bij andere PDM initiatieven). Er ontstaan nieuwe
vormen van samenwerking. Het is niet meer haalbaar dat 1 partij zeggenschap heeft of zaken kan
afdwingen. Een afsprakenstelsel is een uitingsvorm hiervan. Het meenemen van publieke waarden
door private partijen kan niet altijd meer volgens de klassieke manieren (wetgeving/regelgeving).
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Werkwijze – governance Edu-K
In Edu-K zijn de volgende partijen bestuurlijk vertegenwoordigd:
PO-raad: (sectororganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs)
VO-raad: (sectororganisatie voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs)
MBO-raad: sectororganisatie voor schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs)
GEU: brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening)
KBb-E: (branchevereniging van distributeurs in de educatieve keten)
VDOD: (branchevereniging van leveranciers van digitale onderwijsdiensten)
Ministerie van OCW
Kennisnet: (publieke organisatie voor onderwijs en ICT)
Deelnemers Edu-K
In de groep deelnemers zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd. Het ministerie van OCW is aanwezig
als toehoorder. Het secretariaat wordt geleverd door Kennisnet.
Tactische overleggen
Edu-K kent tactische overleggen voor de verschillende thema's. Hier worden beslissingen van Edu-K
verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht en wordt de agenda van Edu-K voorbereid.
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Werkwijze – governance Edustandaard
Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen in het onderwijs samen. Die samenwerking
krijgt gestalte in werkgroepen, in de Standaardisatieraad en in de Architectuurraad. Bureau
Edustandaard biedt hierbij ondersteuning, coördineert de processen en geeft adviezen. Bij
Edustandaard zijn afspraken en architecturen in beheer.
Bovenstaande governance is dus gebaseerd op vrijwilligheid. Inmiddels is sprake van een gedragen
verhaal met publieke en private partijen. Interessant is dat recent een sessie is geweest met
betrekking tot scenario’s voor de governance. De vraag was – aangezien een bepaalde mate van
volwassenheid is bereikt – of het geen tijd was voor een minder losse constructie. De neiging is dan al
snel om over te gaan tot institutionaliseren en te vervallen in ‘oude instrumenten.’ Uiteindelijk is ervoor
gekozen om op basis van vrijwilligheid door te gaan; maar wel met een strakkere regie en inrichting
van de governance. OCW maakt deel uit van het publiek-private samenwerkingsverband en
vertegenwoordigt de publieke waarden, maar OCW staat niet ‘aan het hoofd.’
Toe- en uittreding, certificering, financiering
Er zijn geen vaste regels voor toe- en uittreding. Wel is een belangrijke voorwaarde dat individuele
partijen niet worden toegelaten binnen de governance; alleen vertegenwoordigers van de branche. Op
operationeel niveau mag wel iedereen meepraten, ook als je geen lid bent. Uiteraard is het wel zo dat
aan een aantal basiseisen moet worden voldaan zoals het aansluiten bij het privacy-convenant maar
het aansluiten bij verschillende standaarden is vrijwillig. Leveranciers willen graag laten zien dat ze
voldoen; het gaat om marktwerking (naming & shaming) en leunt sterk op de kracht van de branches
die hun eigen leden aanspreken.
De financiering is als volgt:
Er is sprake van Rijksfinanciering, OCW financiert via Kennisnet.
Toetscriteria
Er is niet echt sprake van toetscriteria, maar er zijn wel een aantal vergelijkbare uitgangspunten:
8. Het werkt
9. Het is veilig
10. Het maakt kiezen mogelijk.
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Bijlage F

Onderbouwing scenario’s

Belangrijke actoren
Volgens de scenarioanalyse systematiek van Jan Nekkers dienen voorafgaand aan de analyse de
belangrijkste actoren in beeld te worden gebracht. Uit de gevoerde interviews en de geraadpleegde
documentatie blijkt dat voor de governance van regie op gegevens de volgende actoren van belang
zijn:
1.
2.
3.
4.

Eindgebruiker (mens centraal), bijvoorbeeld via Consumentenbond etc.
Mensenrechtenorganisaties
Ondernemers
Partijen die vertrouwen kunnen afdwingen en erop toezien stichting, wetgever, interne en externe
toezichthouders.
5. Overheid (niet teveel uitgesplitst) / EU
6. Technische experts
7. Wetenschappers
8. Bronhouders, waaronder Basisregistraties en partijen met veel data
9. Kennisorganisaties
10. Standaardisatie Organen
11. Toegevoegde waarde leveranciers, waaronder PDM soft- en hardware leveranciers.
Belangrijkste ontwikkelingen en trends
Nadat de belangrijkste actoren in beeld zijn gebracht dienen volgens de gehanteerde methodiek de
belangrijkste ontwikkelingen en trends te worden gebracht. Uit de gevoerde interviews en de
geraadpleegde documentatie bleken de volgende ontwikkelingen en trends:
1. Er ontstaan steeds meer technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om toegevoegde
waarde uit data te halen, bijvoorbeeld big data en AI.
2. Er is ook steeds meer technologie die PDM beschikbaar maken: zoals Qiy en IRMA.
3. Steeds meer bewustzijn bij mensen en bedrijven over de waarde van hun data en de mogelijkheden
om hun leven ermee te vergemakkelijken.
4. Toenemende behoefte om zelf over data te beschikken (informationele zelfbeschikking).
5. Gebrek aan transparantie neemt toe door onoverzichtelijkheid en oncontroleerbaarheid van wat er
met persoonlijke data gebeurd. Bijvoorbeeld algoritmes.(we handelen geblinddoekt).
6. Steeds meer de wens van overheden, bedrijven en personen zelf over hun data kunnen
beschikken. Hier speelt echter ook een paradox. Er zijn namelijk personen die tot kwetsbare
doelgroepen behoren en personen die in kwetsbare situaties zitten. Persoonlijk datamanagement
maakt hen kwetsbaarder doordat zij niet de bescherming van het systeem hebben. Meer regie
mogelijkheden kunnen er dus toe leiden dat mensen juist minder regie over hun gegevens kunnen
uit oefenen. Daarnaast ontbreekt beschermende wet- en regelgeving. Ook het ‘doenvermogen’
ontbreekt bij veel personen (zie hiervoor de publicatie ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch
perspectief op redzaamheid’ van de WRR).
7. Digitalisering leidt tot fragmentatie
8. Steeds meer kennisachterstand bij de overheid ontstaat
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9. Vertrouwen van mensen in systemen en instituties neemt af
10. Bedrijfsleven anticipeert sneller op technologische en maatschappelijke veranderingen, dan
overheid en politiek.
11. Decentralisatie bij de overheid leidt tot toenemende complexiteit.
12. Macht van grote internationale Tech giganten neemt toe.
13. IBewustzijn is ondermaats. De digitale identiteit van mensen moet beschermd worden, zelf kunnen
ze het niet of realiseren zich niet wat de bedreiging is. Zelfs mensen die fishing slachtoffer zijn
veranderen hun wachtwoord niet. Mensen realiseren zich niet dat identiteiten geld waard zijn.
14. Overheid en politiek zijn onvoorspelbaar wat betreft de koers voor regie op gegevens en
identiteitsmanagement. Er is een kennisachterstand van de overheid qua politiek en visie.
15. Democratische rechtstaat staat steeds meer onder druk.
16. Tekort aan technische experts.
17. Steeds meer ‘dataprotection by design’.
18. Publiek private samenwerking neemt steeds meer toe. Technologie doorsnijdt deze
samenwerkingsvormen en er ontstaan nieuwe vormen van zekerheden.
19. Datahandel neemt toe
Belangrijkste onzekerheden
De volgende stap bij het uitvoeren van een governance analyse is volgens de gehanteerde methodiek
het in kaart brengen van de onzekerheden rond de scenario’s. Uit de gevoerde interviews en de
geraadpleegde documentatie kwamen de volgende onzekerheden naar voren:
1.

Welke koers vaart de overheid / politiek ten aanzien van de governance op het gebied van
persoonlijk datamanagement: een proactieve of een reactieve houding?
2. Welke koers vaart de overheid / politiek ten aanzien van de governance op het gebied van
persoonlijk datamanagement: een regisserende of een uitvoerende rol?
3. Blijven mensenrechten en democratische rechtsstaat centraal staan (Europa)? Of wordt het
absolute markt (VS)? Of bepaalt de overheid alles (China)? Ook binnen Europa onzeker, kijk
naar Hongarije en Polen. Wie wint de (cyber)oorlog?
4. Wat gaan personen doen? Gaan ze actief streven naar meer regie over hun gegevens en kunnen
ze dit ook. En waar willen ze dan precies regie op?
5. Inhoud Wet digitale overheid, komt hij er en wanneer en wanneer treedt hij in werking?
6. Onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen voor bedrijven, overheden en personen.
7. Worden mensen digitale slaaf in de handen van een kleine groep mensen?
8. Worden standaarden opgenomen?
9. Welke publieke waarden worden nagestreefd met regie op gegevens? Heeft de overheid een
integrale visie op het te verdedigen publieke belang.
10. Onzekerheid bij bedrijven of er een multi-middelen-strategie komt.
11. Wordt ROG publiek private samenwerking en hoe krijgt het vorm.
Gebeurtenissen met een grote impact en risico’s
De gehanteerde methodiek stelt ook dat de belangrijkste zaken met een grote impact in kaart
gebracht moeten worden. Dit betreft de eerste signalen die erop duiden dat er iets belangrijks aan het
veranderen is in de omgeving, dan wel gebeurtenissen die van grote impact kunnen zijn. Uit de
gevoerde interviews en de geraadpleegde documentatie kwamen de volgende zaken naar voren:
1. Als juridische en ethische normen daadwerkelijk worden verwerkt in technologie.
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2. Als gebruikersgemak en mogelijkheden van mensen enorm toenemen.
3. Als er wel een integrale visie op data management komt.
4. Als ernstige hacks en identiteitsfraude optreden.
5. Als er cyberoorlog uitbreekt.
6. Als fake news en fake data (voorbeeld van onbetrouwbare belastingaanslagen): vertrouwen van
mensen in data van instituties neemt af of verdwijnt.
7. Als zich conflicten door misinformatie voordoen
8. Wet en regelgeving kan enorme impact hebben
9. Het heeft veel impact als de overheid alles zelf gaat doen zonder de markt hierbij te betrekken.
10. Vitale infrastructuur wordt onklaar gemaakt: bijvoorbeeld elektriciteitsvoorziening wordt onklaar
gemaakt (op dit moment al vaak stroomstoringen).
11. Veel welvaart of juist crisis.
12. Krampachtig vasthouden aan oude structuren.
13. Toenemende digibetisme.
14. Groepen die zich het meeste met de overheid te maken hebben zijn juist het meeste kwetsbaar
15. Steeds verfijndere regelgeving in afsprakenstelsel (eHerkenning 1200 pagina’s).
16. Betere of slechtere bewustwording.
17. Opkomende populisme.
18. Macht van de tech giganten.
19. Talloze leveranciers in één keer failliet kunnen laten gaan.
20. Datahandel neemt toe
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Bijlage G

Basisregistraties

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse
overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en
instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. Een van de meest belangrijke concepten
achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een
basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits
deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is terug gemeld aan de bronhouder van de
gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het stelsel voor basisregistraties ligt bij de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De basisregistraties zijn onderdeel van de generieke
digitale infrastructuur.

Binnen de basisregistraties zijn veel persoonsgegevens opgeslagen. Denk hierbij aan de
persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen, de Basisregistratie Inkomen en de
Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen. Het is echter denkbaar dat ook in de
andere basisregistraties persoonsgegevens zijn opgenomen. Daarnaast delen en ontvangen veel
overheidsorganisaties persoonsgegevens met basisregistraties.
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