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1. Inleiding 

1.1. Context 

In het kader van het gecontroleerd delen van persoonsgegevens tussen overheid, betrokkenen en private 
dienstverleners wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingezet op het 
ontwikkelen van een nieuw stelsel van eisen en randvoorwaarden voor Regie op Gegevens. Dit 
afsprakenstelsel, ofwel vertrouwensraamwerk, bouwt voort op eisen, randvoorwaarden, routines, tradities en 
voorspelbaarheden die er al zijn, en die veelal in wetgeving gecodificeerd zijn. Het nieuwe afsprakenstelsel 
draagt bij aan onderstaande doelen: 

- Burgers in bescherming nemen tegen overvragen, tegen onbedoeld doorverkopen en hergebruiken 
van persoonsgegevens, tegen gedwongen digitalisering, tegen te sterke afhankelijkheid van 
hulpmiddelleveranciers of dienstverleners, tegen gevoelens van onmacht om vergissingen te 
corrigeren en tegen gebrek aan overzicht en keuzeruimte; 

- Private dienstverleners een helder kader bieden voor inhoud en processen, op grond waarvan ze in 
hun dienstverlening durven te investeren op grond van Regie op Gegevens; 

- Overheidspartijen helpen te vertrouwen in het digitaal overdragen van gewaarmerkte 
persoonsgegevens. 

Er wordt voorzien dat het digitaal delen van gegevens zal plaatsvinden met digitale hulpmiddelen die nu tot 
ontwikkeling komen, en dat partijen die met deze hulpmiddelen tot dienstverlening willen komen tot het nieuwe 
afsprakenstelsel toegelaten moeten worden. Hoe deze toetreding tot een nieuw afsprakenstelsel precies vorm 
kan krijgen behoeft nadere keuzes. Door analyse van bestaande stelsels met een vergelijkbare bedoeling en de 
keuzes die daar zijn gemaakt met name ten aanzien van aspecten rond de toetreding van Deelnemers, kan BZK 
leren en inspiratie opdoen voor de inrichting van toetredingseisen en governance voor het nieuwe 
afsprakenstelsel voor Regie op Gegevens. 

1.2. Doel en aanpak van de analyse 

1.2.1. Doel 

Het doel van het onderzoek is het bezien van verschillen, overeenkomsten, leerpunten en knelpunten in 
verschillende afsprakenstelsels en daarmee het opdoen van kennis en inzichtelijk maken van geleerde lessen 
over manieren om toetreding en toetsing vorm te geven. 

1.2.2. Scope 

De analyse betreft vijf stelsels die gericht zijn op het digitaal deelbaar maken van gegevens ten behoeve van 
diensten, te weten MedMij, Zorgeloos Vastgoed, PSD2, eHerkenning en toegang tot publieke dienstverlening 
zoals vastgesteld door de Wet digitale overheid (Wdo, in ontwikkeling). Het adviseren over de voor Regie op 
Gegevens meest passende of wenselijke inrichting van een afsprakenstelsel maakt geen deel uit van de 
opdracht. 

Ten aanzien van toetreding en toetsing zijn voor elk afsprakenstelsel de volgende aspecten onderzocht: 

Beheerstructuur 

• Rollen 

• Transparantie beheerstructuur 

• Afsprakenset 

• Certificering 

Toetreding 

• Toetredingsproces 

• Toetredingseisen 
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• Ondersteuning en begeleiding 

• Change- en releasebeleid 
 

Toetsing 

• Aanleidingen toetsing 

• Nalevingsbeleid 

• Maatregelen en sancties 

• Toetsing Deelnemers 

1.2.3. Aanpak 

In het kader van het onderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Stakeholderanalyse 
In overleg met de opdrachtgever is bepaald welke actoren en rollen bepalend zijn voor de te analyseren 
afsprakenstelsels. Aan de hand van deze stakeholderanalyse is een geprioriteerde lijst opgesteld van 
mogelijke interviewkandidaten. 

Verkenning stelsels door middel van bureauonderzoek  
Aan de hand van publicaties over de afsprakenstelsels is voor elk afsprakenstelsel een beschrijving opgesteld 
van de te onderzoeken aspecten en is vastgesteld welke nog ontbrekende informatie bij de 
interviewkandidaten moest worden opgehaald. 

Verkenning stelsels door middel van interviews 
Middels semigestructureerde interviews is informatie verzameld over de te onderzoeken aspecten en de 
achtergronden en motieven voor keuzes gemaakt ten aanzien van deze aspecten. Per stelsel hebben twee 
tot drie interviews plaatsgevonden. Er is gestreefd naar het bevragen van de stelselbeheerder, de 
toezichthouder (indien van toepassing) en een Deelnemer binnen het stelsel. De interviewpartners zijn te 
vinden in Bijlage 1 – Interviewpartners. 

Vergelijkende analyse en rapportage 
Door onderlinge vergelijking van de onderzochte stelsels is in kaart gebracht en beschreven welke verschillen 
en overeenkomsten bestaan, welke keuzes zijn gemaakt met name ten aanzien van aspecten rond toetreding 
en toetsing, en welke leerpunten en knelpunten wij hebben geïnventariseerd. Dit rapport is daarvan de 
verslaglegging. 

1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 Toelichting afsprakenstelsels zijn de algemene kenmerken van elk afsprakenstelsel beschreven, 
waaronder op welke Deelnemers zij zich richten, welke rollen te onderkennen zijn en zicht op de financiering van 
de stelsels. 

In hoofdstuk 3 Verschillen en overeenkomsten worden de afsprakenstelsels op aspecten van beheer, toetreding 
en toetsing met elkaar vergeleken en zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten benoemd. Zo zien we 
verschillen in de mate van transparantie over de beheerstructuur, zijn de toetredingseisen met elkaar vergeleken 
en is inzichtelijk welke ondersteuning er wordt geboden bij toetreding en toetsing.  

Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 Ervaringen en geleerde lessen ingegaan op de opgedane leerpunten ten aanzien 
van toetreding en toetsing. Met name MedMij en eHerkenning staan hier centraal, gezien de volwassenheid van 
de stelsels is er een beeld gevormd van wat er wel en wat er niet werkt.  

De bij het onderzoek geraadpleegde experts zijn opgenomen in Bijlage 1. Bijlage 2 toont de voor het onderzoek 
geraadpleegde bronnen.  

Specifieke informatie over de onderzochte aspecten beheer, toetreding en toetsing is voor elk afsprakenstelsel 
met uitzondering van Wdo opgenomen in Bijlage 3 tot en met 6.  
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2. Toelichting afsprakenstelsels 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de belangrijkste algemene kenmerken van elk afsprakenstelsel. De context van 
een stelsel kan gemaakte keuzes, verschillen en overeenkomsten verklaren. 

2.1. MedMij 

Het MedMij afsprakenstelsel1 draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke 
gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen 
persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorgaanbieders. De uitwisseling geschiedt in twee richtingen; 
personen kunnen gegevens verzamelen en kunnen gegevens delen. 

MedMij streeft naar het realiseren van interoperabiliteit voor deze uitwisseling. Hiertoe is een afsprakenstelsel 
ontwikkeld, bestaande uit afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en 
technisch gebied, zodat personen en aanbieders op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen. 

2.1.1. Deelnemers 

Partijen die diensten willen bieden aan personen of aanbieders kunnen als Deelnemer toetreden tot het 
afsprakenstelsel, in de rol van Dienstverlener Persoon of Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Partijen die de 
rol van Deelnemer kunnen invullen zijn leveranciers van zorginformatiesystemen (xIS), leveranciers van 
persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en andere IT-dienstverleners in de zorg. Ook zorgaanbieders die 
eigen IT-systemen ontwikkelen en hiermee willen toetreden tot het stelsel acteren als Deelnemer. 

 

Figuur 1 – betrokken partijen MedMij 

2.1.2. Draagvlak en aantallen 

De stand van zaken op juni 2022 is dat er 25 Dienstverleners Persoon, 17 Dienstverleners Zorgaanbieder en 
5000+ zorgaanbieders zijn. 

2.1.3. Rollen binnen het afsprakenstelsel 

Het MedMij afsprakenstelsel gaat uit van de volgende rollen en actoren: 

• de Stichting MedMij als eindverantwoordelijke voor het MedMij afsprakenstelsel; 

• de Beheerorganisatie en/of uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Stichting zorgdraagt voor het 
beheer van het MedMij afsprakenstelsel;  

• de Deelnemer Dienstverlener Zorgaanbieder die binnen de kaders van het MedMij afsprakenstelsel 
Diensten aanbiedt aan de Zorgaanbieder;   

 
 

1 Informatie over het MedMij afsprakenstelsel komt van het MedMij afsprakenstelsel  

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/MedMij+Afsprakenstelsel+1.5.1
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• de Deelnemer Dienstverlener Persoon die binnen de kaders van het MedMij afsprakenstelsel Diensten 
aanbiedt aan de Persoon; 

• de Zorgaanbieder die Diensten afneemt van de Dienstverlener Zorgaanbieder; 

• de Persoon als Gebruiker die Diensten afneemt van de Dienstverlener Persoon; 

• de Persoon als Zorggebruiker die gebruik maakt van de diensten van een zorgaanbieder; 

• de Authenticatieprovider die een Zorggebruiker (Persoon) onder verantwoordelijkheid van een 
Zorgaanbieder authentiseert; 

• De Certification Authority die authenticatiemiddelen verstrekt aan Deelnemers en voor de Stichting 
MedMij. 

Onderstaande figuur toont deze actoren/rollen en hun onderlinge relaties. 

 

Figuur 2 - MedMij actoren en relaties 

2.1.4. Afsprakenset 

Wet- en regelgeving vormen de belangrijkste kaders voor de afsprakenset, zoals de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet aanvullende 
bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, en aanvullende verordeningen en implementatiewetten 
(het complete overzicht is te vinden in de documentatie van het Juridisch Kader). De afsprakenset beschrijft 
alleen datgene dat nog niet in wet- en regelgeving is vastgelegd en wat nodig is voor het vertrouwen en de 
interoperabiliteit van Deelnemers in de onderlinge gegevensuitwisseling. De afsprakenset omvat de volgende 
onderdelen: 

Release informatie 
Meta-informatie over de release van de afsprakenset. 

Grondslagen 
Een beschrijving van de achtergrond, criteria, principes, opzet en begrippenlijst binnen het afsprakenstelsel. 

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/Juridisch+kader
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Juridische context 
Het juridisch kader geeft een overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor Deelnemers aan het 
MedMij afsprakenstelsel. Deze wet- en regelgeving heeft betrekking op de dienstverlening die met behulp 
van het MedMij afsprakenstelsel wordt uitgeoefend. Privaatrechtelijke afspraken, op basis waarvan partijen 
gerechtigd zijn hun diensten in relatie tot het MedMij afsprakenstelsel aan te bieden, zijn aanvullend op de 
geldende wet- en regelgeving.  

Architectuur en technische specificaties 
Dit betreft de vereisten aan en vormgeving van de gegevensuitwisseling via MedMij. Dit is vertaald in 
technische specificaties die Deelnemers dienen te implementeren om te voldoen aan de afspraken. De 
verantwoordelijkheden van de Deelnemers tijdens het feitelijk verzorgen van het informatieverkeer tussen 
het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein zijn opgenomen in de architectuur en de technische 
specificaties van het MedMij afsprakenstelsel. 

Normenkader informatiebeveiliging 
Dit beschrijft de maatregelen die Deelnemers minimaal dienen te treffen op het gebied van privacy en 
informatiebeveiliging.  

Beleid 
Het beleid gaat in op de vraag hoe Stichting MedMij omgaat met een aantal belangrijke besturingsthema's 
en vormt de basis voor de Operationele processen. Het beleid is richtinggevend voor het optreden van 
Stichting MedMij en de uitvoeringsorganisaties. Het benoemt tevens verantwoordelijkheden voor 
Deelnemers. 

Operationele processen 
Een beschrijving van de belangrijkste operationele beheerprocessen die Deelnemers raken. 

Communicatie 
Richtlijnen voor de communicatie over MedMij vanuit de Deelnemers. Het bestaat uit afspraken over het 
gebruik van het merk MedMij, verplichte gebruikersvoorlichting en de opzet van een verplicht te gebruiken 
toestemmings- en bevestigingsverklaring. 

Managementinformatie 
Beschrijft de sturingsinformatie die Deelnemers periodiek dienen aan te leveren bij de beheerorganisatie. 

2.1.5. Financiering  

Financiering stelsel 
Stichting MedMij wordt vooralsnog gefinancierd door het Ministerie van VWS (50%) en Zorgverzekeraars 
Nederland (50%). De financiering van het afsprakenstelsel wordt nog uitgewerkt. 

Financiering deelname aan het stelsel 
Deelname aan het MedMij afsprakenstelsel wordt deels gefinancierd middels subsidies in het kader van het 
Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Overige kosten die 
Deelnemer maakt om te voldoen aan de afsprakenset is voor rekening van Deelnemer.  

Deelnemers brengen elkaar geen vergoeding in rekening voor de gegevensuitwisseling tussen Deelnemers 
ten behoeve van het kunnen leveren van Diensten en Gegevensdiensten via het Netwerk. 

2.2. Zorgeloos Vastgoed 

Het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed2 is erop gericht om met de keten te werken aan oplossingen om de 
consument meer gemak, duidelijkheid en zekerheid te bieden in elke woonfase. Het gaat daarbij om 
duidelijkheid en zekerheid, dus het voorkomen van fouten en teleurstellingen, en duidelijkheid over het proces 

 
 

2 Informatie over Zorgeloos Vastgoed komt van het Zorgeloos Vastgoed afsprakenstelsel  

https://zorgeloosvastgoed.atlassian.net/wiki/spaces/ZV/overview
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en het gebruik van gegevens. Dat wordt bereikt door ketenbrede afspraken en standaarden. Binnen het stelsel 
zijn specifieke afspraken voor de vastgoedsector gemaakt, onder andere voortvloeiend uit en voortbouwend 
op de beleidskaders van het overheidsprogramma Regie op Gegevens, welke uiteindelijk hun weg gaan vinden 
in (onder andere) de Wet Digitale Overheid. 

Zorgeloos Vastgoed is een initiatief opgestart door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Kadaster, 
HDN (Hypotheken Data Netwerk) en NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs). In 2019 
ondertekenden zij de intentieverklaring Zorgeloos Vastgoed. De aanleiding voor Zorgeloos Vastgoed was het 
inzicht dat het digitaliseren van processen rond vastgoed én het verbeteren van de regie op gegevens voor 
consumenten alleen mogelijk was door gezamenlijke afspraken tussen alle actoren. De tot dan gehanteerde 
aanpak met alleen bilaterale afspraken (bijvoorbeeld tussen makelaars en notarissen) moesten daartoe worden 
herzien. Sindsdien bouwen vertegenwoordigers uit de hele vastgoedketen mee aan het afsprakenstelsel 
Zorgeloos Vastgoed. De belangrijkste doelgroepen van het stelsel zijn de consument, notarissen, makelaars, 
adviseurs en geldverstrekkers en softwareleveranciers.  

2.2.1. Deelnemers 

Binnen het stelsel is er sprake van twee categorieën Deelnemers, namelijk Participanten en 
Softwareleveranciers.  

Participanten 
Participanten zijn onder andere branche-, beroeps- en belangenorganisaties uit de vastgoedsector. Zij 
nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van het afsprakenstelsel en zijn 
verenigd binnen de (binnenkort op te richten) stichting Zorgeloos Vastgoed. Een zogenaamde 
Participatieovereenkomst regelt de contractuele afspraken. 

Softwareleveranciers 
De partijen die aansluiten op het afsprakenstelsel zijn onder te verdelen in Softwareleveranciers 
Consumenten en Softwareleveranciers Dienstverleners. Beiden leveren diensten aan betrokkenen in de 
vastgoedketen. Zij zijn contractueel gebonden aan het afsprakenstelsel door middel van een zogenaamde 
Aansluitovereenkomst. Binnen het stelsel wordt ervan uitgegaan dan de Softwareleverancier Dienstverlener 
en Softwareleverancier Consument een juridische relatie hebben met respectievelijk de Dienstverlener en 
Consument. 

 

Figuur 3 – betrokken partijen Zorgeloos Vastgoed 

2.2.2. Draagvlak en aantallen 

Het stelsel is nog in ontwikkeling en wijzigt dit jaar van beheerstructuur. Het tot nu als programma 
georganiseerde initiatief gaat dit najaar over in een stichting. Naast de vier oprichters treden er mogelijk nog 
enkele andere partijen toe tot de stichting Zorgeloos Vastgoed. Op het gebied van softwareleveranciers wordt 
geschat dat er ca. 40 tot 50 partijen gebruik (kunnen) gaan maken van het stelsel.  

2.2.3. Rollen binnen het afsprakenstelsel 

Zorgeloos Vastgoed onderkent onderstaande rollen in het stelsel: 
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Stelselbeheerder 
De partij die verantwoordelijk is voor het beheer van het afsprakenstelsel; de op te richten Stichting 
Zorgeloos Vastgoed. 

Bronhouder 
Een houder van in het stelsel ontsloten en zo mogelijk gevalideerde gegevens. Dit kan een overheidspartij 
zijn. 

Softwareleverancier Consument 
Een partij die gebruik maakt van het stelsel en diensten levert (denk aan opslag of regiefunctionaliteit) aan 
de consument. Bijvoorbeeld een leverancier van een Personal Data Management oplossing. 

Softwareleverancier Dienstverlener 
Een partij die gebruik maakt van het stelsel en diensten levert (b.v. kantoorautomatisering) 
aan dienstverleners (bv. makelaars, notarissen, geldverstrekkers). 

 

Figuur 4 - Rollen afsprakenstelsel 

Een partij kan meerdere rollen aannemen. Zo bevat bijvoorbeeld de systeemomgeving van de makelaar de 
koopovereenkomst van de consument (rol Bronhouder) en tegelijkertijd neemt hij gegevens af van het stelsel 
(rol Softwareleverancier Dienstverlener). Een partij kan niet tegelijkertijd de rollen Softwareleverancier 
Consument en Softwareleverancier Dienstverlener vervullen. Beide rollen kennen een eigen set aan afspraken 
en hebben een andere rol in het kader van de AVG. Bovendien is het van belang dat zowel de consument als de 
dienstverlener vrij is in hun keuze van een softwareleverancier. Wanneer één softwareleverancier zowel de 
consument als de dienstverlener bedient is het risico op problemen met vertrouwelijkheid of interoperabiliteit 
te groot. In dat kader worden de rollen apart getoetst conform het voor hen geldende afsprakenkader. 
Daarnaast wordt daardoor het toetsingsproces eenduidiger, omdat de rollen apart van elkaar worden getoetst 
conform de voor hen geldende afsprakenset. 

Consumenten en dienstverleners zoals makelaars, adviseurs, geldverstrekkers en notarissen komen in 
aanraking met het stelsel door middel van Softwareleveranciers. Hierdoor hebben zij geen rechtstreekse relatie 
met Zorgeloos Vastgoed. Ook een Bronhouder is niet direct betrokken, tenzij deze participeert in de 
samenwerking Zorgeloos Vastgoed. 

2.2.4. Afsprakenset 

De afsprakenset van het stelsel Zorgeloos Vastgoed omvat de volgende onderdelen: 

Grondslagen 
In de Grondslagen staan achtereenvolgens de doelen, randvoorwaarden en basisafspraken binnen het 
stelsel beschreven, naast een verdeling in bepaalde rollen ten aanzien van het stelsel. Dit vormt een 
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toetsingskader waaraan de overige bouwblokken van het stelsel dienen te voldoen en wat men wel en niet 
kan verwachten van het stelsel. 

Juridisch kader 
Het Juridisch Kader geeft een (niet uitputtende) weergave van de relevante wet- en regelgeving die 
betrekking heeft op het afsprakenstelsel en hoe die hun toepassing vinden binnen het afsprakenstelsel. 

Architectuur 
Het bouwblok Architectuur beschrijft leidende principes en stelselfuncties, die ervoor zorgen dat 
bronhouders, softwareleveranciers, dienstverleners en consumenten gebruik kunnen maken van de 
informatiediensten die via het afsprakenstelsel beschikbaar zijn. 

Gegevenscatalogus 
In de Gegevenscatalogus zijn een gezamenlijke taxonomie en informatiemodellen vastgelegd. Als onderdeel 
daarvan zijn bestaande taxonomieën en onderliggende informatiemodellen op elkaar afgestemd. 

Governance 
Dit betreft een beschrijving hoe de ontwikkeling, het beheer en de handhaving van het afsprakenstelsel 
plaatsvindt, wie daarin betrokken zijn en op welke manier men kan participeren. 

2.2.5. Financiering 

Financiering stelsel  
Gefinancierd door brancheorganisaties en branche vertegenwoordigende partijen zoals het Kadaster en 
Hypotheken Data Netwerk (HDN). Voorlopig wordt er geen financiële bijdrage gevraagd aan partijen die 
gebruik gaan maken van het stelsel. Van Deelnemers wordt tevens verwacht dat ze een inhoudelijke 
bijdrage leveren.  

Financiering deelname aan het stelsel 
Deelnemers, softwareleveranciers, dragen de eigen kosten voor het toetredingsproces, waaronder 
certificering. Kosten die Zorgeloos Vastgoed daarin eventueel maakt worden doorbelast naar de 
Deelnemer.  

2.3. PSD2 

De herziene richtlijn betaaldiensten, ofwel “PSD2”3, is een Europese wet die de wederzijdse rechten en plichten 
van aanbieders en gebruikers van betaaldiensten regelt. Deze wet is in februari 2019 in Nederland ingevoerd 
als opvolger van PSD1. Een belangrijke wijziging van PSD2 ten opzichte van PSD1 is dat banken verplicht zijn om 
derde partijen toegang te geven tot betaalrekeningen als de rekeninghouder daar de derde partij toestemming 
voor geeft. Derde partijen zijn bedrijven die zogenaamde betaalinitiatiediensten en/of 
rekeninginformatiediensten aanbieden. PSD2 reguleert aanbieders van genoemde diensten. 

Betaalinitiatiedienstverleners kunnen met toestemming van een betaalrekeninghouder de opdracht geven een 
betaaltransactie uit te voeren vanaf zijn betaalrekening. Rekeninginformatiedienstverleners kunnen met 
toestemming van een rekeninghouder toegang krijgen tot zijn betaalrekeninggegevens. Deze betaalgegevens 
kunnen rekeninginformatiedienstverleners bijvoorbeeld ordenen waardoor een rekeninghouder beter inzicht 
krijgt in zijn betaalgegevens. Zo bieden verschillende banken rekeninginformatiediensten aan waarmee hun 
betaalrekeninghouders in de online bankomgeving een totaaloverzicht kunnen krijgen met daarin ook bij 
andere banken aangehouden betaalrekeningen. Rekeninginformatiediensten geven inzicht in lopende 
abonnementen, maar kunnen ook bespaar- en overstaptips aanreiken en helpen om te budgetteren. Voor 

 
 

3 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne 
markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende 
intrekking van Richtlijn 2007/64/EG 
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bedrijven gaat het om online boekhouddiensten, het doen van betalingen, of het helpen met het beoordelen 
van kredietaanvragen van (potentiële) klanten. 

Belangrijk doel van PSD2 is betaalmarkten te openen voor nieuwe Deelnemers, wat tot meer concurrentie, een 
grotere keuze en betere prijzen voor consumenten moet leiden. Ook wordt er de noodzakelijke 
rechtsgrondslag mee geboden voor de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro. 

2.3.1. Deelnemers 

Aanbieders van betaaldiensten 
In bijlage 1 van de PSD2 zijn acht soorten betaaldiensten opgenomen waarvoor een vergunning (of, in het 
geval van rekeninginformatiediensten, registratie) nodig is. Deze betaaldiensten kunnen zowel afzonderlijk 
als in combinatie met elkaar worden aangeboden. PSD2 ziet toe op aanbieders van de volgende 
betaaldiensten: 

1. Diensten waarmee de mogelijkheid wordt geboden contanten te plaatsen op een door de 
betaaldienstverlener aangehouden betaalrekening, en alle verrichtingen die vereist zijn voor het 
exploiteren van een betaalrekening 

2. Diensten waarmee de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te 
nemen, en alle verrichtingen die vereist zijn voor het beheren van een betaalrekening 

3. Diensten waarmee betalingstransacties, inclusief geldovermakingen, worden uitgevoerd op een 
betaalrekening bij de betaaldienstverlener van de gebruiker of bij een andere betaaldienstverlener 

4. Diensten waarmee betalingstransacties worden uitgevoerd waarbij de geldmiddelen zijn gedekt 
door een kredietlijn die aan de betaaldienstgebruiker wordt verstrekt 

5. Diensten waarmee betaalinstrumenten worden uitgegeven of aanvaard 
6. Geldtransfers 
7. Betaalinitiatiediensten 
8. Rekeninginformatiediensten 

API-aggregators 
Wat de markttoegang in Europa voor aanbieders van de nieuwe PSD2-diensten in technische zin 
bemoeilijkt, is dat zij te maken hebben met een relatief grote diversiteit in de door banken aangeboden 
interfaces (API’s) voor toegang tot de betaalrekening. Dat komt omdat de onder de PSD2 uitgewerkte 
nadere wetgeving technologieneutraal is en geen concrete technische specificaties voorschrijft. Hoewel de 
meeste banken die betaalrekeningen aanbieden gebruik maken van de standaard van de Berlin Group, zijn 
er alsnog veel keuzemogelijkheden voor de inrichting van deze interfaces. Bepaalde dienstverleners (“API 
aggregators” of “API-hubs”) zijn hierop ingesprongen4. Dat zijn ondernemingen met een PSD2-vergunning 
die API-interfaces hebben ontwikkeld voor veel verschillende banken en deze op een gestandaardiseerde 
wijze ontsluiten voor betaaldienstverleners. Als een onderneming diensten wil aanbieden op basis van 
toegang tot betaalrekeningen kan deze gebruik maken van een API-aggregator. De onderneming hoeft dan 
zelf (mogelijk) geen PSD2-vergunning aan te vragen en hoeft zelf geen API-koppelingen met banken te 
ontwikkelen. Het gebruik van PSD2 API’s is daarmee hoger dan het aantal organisaties met een vergunning 
voor het gebruik van de API’s. 

2.3.2. Draagvlak en aantallen 

In Nederland zijn op moment van schrijven 171 betaal- en elektronische geldinstellingen die door DNB 
geautoriseerd zijn voor het verlenen van één of meer van de genoemde betaaldiensten5. Hiervan bieden 41 
banken en derde partijen de door PSD2 beoogde betaalinitiatiediensten en/of rekeninginformatiediensten aan. 
Het gebruik van deze nieuwe onder PSD2 gereguleerde betaaldiensten door betaaldienstgebruikers is echter 
nog relatief beperkt6. 

 
 

4 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Rapportage 2021 - Rapportage aan de Minister van Financiën, mei 2022 
5 Het register met betaaldiensten is te vinden op Payment Institutions Register  
6 SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het ministerie van Financiën, Evaluatie PSD2 – De herziene Europese richtlijn betaaldiensten, 
juni 2022 

https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/disclaimer?returnUrl=%2Fpir%2Fsearch
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2.3.3. Rollen binnen het afsprakenstelsel 

PSD2 onderscheidt op hoofdlijnen de volgende actoren: 

Beheerder 
Het Ministerie van Financiën treedt op als beheerder van het stelsel in Nederland. De Europese Commissie 
is beheerder op EU niveau. De European Banking Authority verduidelijkt de PSD2 nader in Guidelines en 
Opinions. 

Toezichthouder 
In Nederland treden DNB, ACM, AFM en AP op als Toezichthouders. 

Betaaldienstverlener 
Dit zijn de betaaldienstverleners (krediet-, betaal-, en elektronische geldinstellingen) waarop PSD2 toeziet, 
waaronder de nieuwe derde partijen, aanbieders van betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten (al 
hoeven aanbieders van rekeninginformatiediensten zich enkel bij de nationaal bevoegde autoriteit – in 
Nederland De Nederlandse Bank (DNB) – te laten registreren, in plaats van een vergunning als krediet-, 
betaal-, en elektronische geldinstellingen aan te vragen). 

Registerbeheerder 
De Europese Bankenautoriteit (European Banking Authority, afgekort tot EBA) is de beheerder van het 
online centrale register van vergunning houdende betaaldienstverleners. Zij haalt de informatie daarvoor 
uit de online registers van de nationaal bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten. 

2.3.4. Afsprakenset 

PSD2 kent in formele zin geen afsprakenset gezien het feit dat het een wet (een Europese richtlijn) is. 
Elementen die als afsprakenset kunnen worden beschouwd gaan over de volgende onderwerpen: 

Gemeenschappelijke en algemene bepalingen met betrekking tot rechten en plichten 
De PSD2-artikelen beschrijven de rechten en plichten van gebruikers en aanbieders van betaaldiensten. 

Juridisch kader 
Het juridisch kader bestaat uit het Wettelijk kader vergunningvereisten betaalinstellingen. Andere 
bestaande wet- en regelgeving, zoals de AVG, maken ook onderdeel uit van dit kader. 

Aanvullend op PSD2 heeft de EBA onder meer technische reguleringsnormen opgesteld waaraan 
betaaldienstverleners onder PSD2 moeten voldoen. Deze normen betreffen onder andere sterke 
klantauthenticatie en gestandaardiseerde toegangsinterfaces tot bij banken aangehouden betaalrekeningen 
(API’s). Het is aan de markt overgelaten om overeenkomst te bereiken over de exacte technische specificaties 
van deze API’s, zodat alle systemen in heel Europa uiteindelijk gebaseerd kunnen zijn op één of enkele 
technische API-standaarden. Er worden geen uniforme beschrijvingen van de technische specificaties voor het 
ontwerpen van de API’s beschreven. Dit zorgt voor problemen, beschreven in paragraaf 4.3. 

2.3.5. Financiering 

Financiering stelsel 
De kosten voor het implementeren en beheren van de PSD2-wetgeving worden gedragen door de 
Rijksoverheid.  

Financiering deelname aan het stelsel 
Vergunninghouders betalen een jaarlijkse vergoeding aan DNB, voor de door DNB gemaakte 
toezichtskosten als gevolg van deelname aan het financieel stelsel in Nederland. Deze vergoeding is niet 
PSD2-specifiek.  

Kosten voor PSD2-compliance, worden door de vergunninghouders zelf gedragen. Dit omvat onder meer de 
kosten voor het door betaalrekeningaanbieders aanbieden van – en het door aanbieders van betaalinitiatie- 
en rekeninginformatiediensten aansluiten op – de API-interfaces en kosten voor vereiste certificeringen. 
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2.4. eHerkenning 

eHerkenning7 is de merknaam van het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (ETD). Dit 
afsprakenstelsel biedt een uniforme set van standaarden, afspraken en voorzieningen voor de geautoriseerde 
toegang tot digitale diensten, voornamelijk in het overheidsdomein. ETD is gericht op transacties tussen 
rechtspersonen en de overheid. 

De doelstelling van het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten is het eenvoudig mogelijk maken voor 
burgers, bedrijven en overheden om veilig online in te loggen en transacties te kunnen doen bij bedrijven en 
overheden. Hiervoor worden de volgende diensten geleverd door de Deelnemers aan het afsprakenstelsel: 

• Identificatie en authenticatie van gebruikers op een zeker betrouwbaarheidsniveau: is een gebruiker 
wie hij zegt te zijn en kan hij dit aantonen met de gewenste zekerheid? 

• Machtigingen: de bevoegdheid aantonen van een gebruiker om (rechtsgeldig) te kunnen handelen 
namens iemand die de gebruiker hiertoe gemachtigd heeft; 

• Verstrekken van aanvullende, gevalideerde persoonsgegevens op verzoek van een gebruiker, zoals 
geslachtsnaam, voornaam, initialen, geboortedatum, geboorteplaats en het voldoen aan een 
leeftijdsgrens. 

De doelstelling van eHerkenning is enigszins veranderd doordat Idensys geen onderdeel meer uitmaakt van het 
stelsel. Het gevolg daarvan is dat eHerkenning met name gericht is op bedrijven en overheden, en worden 
persoonsgegevens veelal niet meer gedeeld door de Deelnemers van het stelsel. 

2.4.1. Deelnemers 

De kern van het afsprakenstelsel is het netwerk dat de Deelnemers samen vormen om toegangsdiensten te 
leveren aan dienstafnemers (bedrijven die willen inloggen met eHerkenning) en dienstverleners (partijen waar 
kan worden ingelogd). In het netwerk nemen onderstaande partijen deel: 

Middelenuitgever (MU) 
Geeft authenticatiemiddelen (zoals gebruikersnaam/wachtwoorden, card readers, VPN tokens en apps) uit 
voor het identificeren en bij uitgifte authentiseren van natuurlijke personen. 

Authenticatiedienst (AD) 
Authentiseert gebruikers die een authenticatiemiddel aanbieden bij een dienstverlener om in te loggen. 

Machtigingenregister (MR) 
Registreert, onderhoudt en controleert bevoegdheden van gebruikers en organisaties. 

Herkenningsmakelaar (HM) 
Vormt de linking pin tussen voornoemde partijen en de dienstverleners, en heeft een routeer- en 
navigatiefunctie in het netwerk; dit reduceert het aantal relaties tussen dienstverleners enerzijds en 
authenticatiediensten, machtigingenregisters en externe voorzieningen anderzijds; 

In de praktijk vallen de rollen MU, AD en MR altijd samen; elke Deelnemer vervult deze drie rollen tegelijk. 
Standaard staan machtigingen dus in het MR van de Deelnemer waar het uitgegeven inlogmiddel bij hoort (al 
hoeft dat theoretisch dus niet zo te zijn). 

De Deelnemers maken gebruik van een aantal externe voorzieningen die zelf geen onderdeel uitmaken van het 
afsprakenstelsel: 

• BSN koppelpunt (BSNk); zorgt voor de koppeling van authenticatiemiddelen aan BSNs voor de 
authenticatie van personen, op een zodanige wijze dat alleen bevoegde partijen het BSN kunnen zien; 

• eIDAS-berichtenservice (EB): zorgt voor ontsluiting van het afsprakenstelsel Elektronische 
Toegangsdiensten voor eIDAS-gebruikers en -diensten volgens de eIDAS-verordening. 

 
 

7 Informatie over eHerkenning komt van Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten  

https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/
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Onderstaande figuur toont de belangrijkste relaties tussen Deelnemers, dienstafnemers en dienstverleners.  

 

Figuur 5 – betrokken partijen eHerkenning 

2.4.2. Draagvlak en aantallen 

Onderstaande tabel toont een aantal kengetallen voor eHerkenning verzameld uit Logius jaarrapportages, en 
de daaruit afgeleide groeipercentages.  

 Middelen DV’s Transacties  Groei  
middelen 

Groei  
DV’s 

Groei  
transacties 

2021 767.700 537 16.973.001 26% 9% 10% 

2020 609.387 493 15.449.531 59% 11% 69% 

2019 384.000 443 9.160.456 34% 10% 67% 

2018 286.000 403 5.499.618 3% 21% -9% 
2017 278.786 332 6.045.097 -1% 26% 2% 

2016 280.554 263 5.930.473 ? ? 17% 

2015 ? ? 5.073.085 ? ? 202% 

2014 ? ? 1.682.022 ? ? 61% 

2013 ? ? 1.046.140 ? ? ? 
Tabel 1 – kengetallen eHerkenning 

2.4.3. Rollen binnen het afsprakenstelsel 

In het afsprakenstelsel worden de volgende rollen onderscheiden: 

Eigenaar 
De eigenaar van het stelsel is politiek verantwoordelijk voor de veilige en betrouwbare werking van het 
afsprakenstelsel en is als merkeigenaar verantwoordelijk voor de bescherming van het woord- en 
beeldmerk dat voor het afsprakenstelsel wordt gebruikt. Deze rol is belegd bij de Staatssecretaris van BZK. 

Toezichthouder 
De Toezichthouder beslist over toetredingen tot het stelsel en bewaakt het publieke belang van het stelsel. 
Deze rol is belegd bij de Staatssecretaris van BZK. 

Commissie van Deskundigen 
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 adviseert over te nemen 
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stappen in het kader van toezicht. Hiermee krijgt de minister een onafhankelijk advies over toetredingen en 
te ondernemen acties in het kader van handhaving en optreden bij incidenten. 

Secretariaat van de Commissie van Deskundigen 
De Commissie van Deskundigen wordt bij de uitvoering van al haar taken ondersteund door het Secretariaat 
van de Commissie van Deskundigen. De werkzaamheden van het Secretariaat van de Commissie van 
Deskundigen bestaan onder andere uit het verzamelen van informatie met als doel onderzoek en 
waarheidsvinding betreffende de conformiteit met het afsprakenstelsel, het uitvoeren van inspecties met 
als doel onderzoek en waarheidsvinding betreffende de conformiteit met het afsprakenstelsel, rapporteren 
van bevindingen aan de Commissie van Deskundigen en het samenwerken en afspraken maken voor de 
Commissie van Deskundigen met toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens, de 
Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandsche Bank. Het Agentschap Telecom vervult voor de 
Commissie van Deskundigen een takenpakket als is de uitvoerend toezichthouder. 

Governance 
De Governance is verantwoordelijk voor de strategische, tactische en operationele besturing van de 
samenwerking binnen het afsprakenstelsel. 

Beheerorganisatie 
De Beheerorganisatie van het afsprakenstelsel is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de 
governance en de operationele processen die nodig zijn voor de goede werking van het netwerk, het 
faciliteren van het beheer en de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel. Deze rol wordt ingevuld door 
Logius. 

Leveranciersoverleg 
Het Leveranciersoverleg bestaat uit een afvaardiging van alle Deelnemers die in dit overleg gezamenlijk de 
koers voorstellen ten aanzien van de doorontwikkeling van het stelsel, de beleidsontwikkelingen op het 
stelsel bespreken en voorbereidingen treffen voor de wettelijke fase. 



 

 17 

 

Figuur 6 - Rollen en onderlinge relaties eHerkenning 

2.4.4. Afsprakenset 

Het afsprakenstelsel is een set van technische, functionele, juridische en organisatorische afspraken op basis 
waarvan eHerkenning wordt geleverd. Deze afsprakenset is minimaal van opzet, genoeg om samenwerking en 
zekerheid in het netwerk te garanderen, en tegelijk zo ruim dat het voldoende vrijheid biedt om competitieve 
proposities van de Deelnemers mogelijk te maken. Het afsprakenstelsel baseert zich op bestaande Europese en 
Nederlandse wet- en regelgeving. De inrichting van de besturing van het afsprakenstelsel is vastgelegd in het 
Instellingsbesluit Besturing Elektronische Toegangsdiensten. 

Het juridisch kader inzake het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten is, behalve in toepasselijke wet- 
en regelgeving, verder uitgewerkt in het afsprakenstelsel zelf en de bijbehorende Deelnemersovereenkomsten 
en Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten. 

Daartoe bevat het afsprakenstelsel bepalingen over de volgende onderwerpen: 

Juridisch kader 
Dit beschrijft het juridisch kader, het besturingsmodel en de controle op en monitoring van de naleving van 
het afsprakenstelsel. 

Gebruiksvoorwaarden 
Deze zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en 
Dienstafnemers. 

Rollen 
Rollen in het netwerk, de relaties tussen die rollen en de te leveren dienstverlening. 
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Werking netwerk 
Werking van het netwerk: technische relaties, ondersteunde functionaliteit, kwaliteit van gegevens en 
dienstverlening. 

Infrastructuur 
Onderliggende infrastructuur: welke standaarden worden gehanteerd, en welke berichten en 
koppelvlakken worden ondersteund. 

Beheer en beveiliging 
Beheer en beveiliging, inclusief de organisatie daarvan. Het normenkader betrouwbaarheidsniveaus is sterk 
gebaseerd op de eIDAS verordening en geeft daarmee invulling aan aspecten informatiebeveiliging en 
privacy. Dit deel omvat tevens afspraken over de handhaving van de gemaakte afspraken, wat van 
essentieel belang is om de werking van het netwerk en het vertrouwen in het netwerk conform het 
afsprakenstelsel te waarborgen. 

2.4.5. Financiering 

Financiering stelsel 
De kosten voor het beheer en de voorzieningen van het stelsel worden gedragen door BZK. De kosten van 
de Beheerorganisatie bedragen op moment van schrijven jaarlijks ca. € 4,6 miljoen. Hiervan is ruwweg de 
helft gerelateerd aan de technische voorzieningen van het stelsel (o.m. testomgeving, netwerk, 
meldingssysteem en samenwerkingsruimte) en is de andere helft gerelateerd aan personeelskosten voor 
beheerders, architecten, adviseurs etc.  

Ook Agentschap Telecom wordt gefinancierd door BZK. Omdat Agentschap Telecom geen formele 
wettelijke taak verloopt de financiering op basis van facturen, gebaseerd op het aantal FTE dat voor 
eHerkenning wordt ingezet.  

Financiering deelname aan het stelsel 
Deelnemers betalen voor deelname aan het stelsel geen eigen bijdrage. De achterliggende gedachte is dat 
de Rijksoverheid de ontwikkeling van het stelsel wilde stimuleren en dat (complexe) doorbelastingen aan 
Deelnemers hierbij verkeerde prikkels kunnen geven. Deelnemers dragen wel de eigen kosten, bijvoorbeeld 
voor certificering en pentesten. De diensten die Deelnemers leveren aan dienstafnemers en dienstverleners 
verrekenen zij aan deze partijen op basis van marktwerking.  

Deelnemers kunnen onderling afspraken maken met betrekking tot onderlinge verrekeningen en 
tariefstructuren. Onderlinge afspraken moeten altijd voldoen aan de mededingingswetten (ACM als 
toezichthouder). 

Ontwikkelingen in financiering  
Onder de Wet digitale overheid zal de financiering van eHerkenning wijzigen. De publiek-private 
samenwerking komt dan te vervallen; de eHerkenning dienstverlening voor private dienstverleners wordt 
ondergebracht in een op te richten stichting. De verwachting is dat de financiering dan net zo wordt 
opgezet als bij PSD2, waar vergunninghouders ieder jaar een vergoeding betalen aan de stelselbeheerder 
DNB. Naar verwachting zal tevens de financiering van Agentschap Telecom onder de Wdo veranderen. 

2.5. Wet digitale overheid 

De Wet digitale overheid (Wdo) 8 is een kaderwet bestaande uit algemene principes, verantwoordelijkheden en 
procedures, maar bevat geen gedetailleerde regels. Deze kaders binnen de Wdo zijn opgesteld om te 
waarborgen dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-
)overheidsportalen. Dienstverleners moeten hun diensten die gebruik maken van elektronische 

 
 

8 Informatie over Wet digitale overheid komt van de Wet digitale overheid in het kort  

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/wet-digitale-overheid-in-het-kort/
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identificatiemiddelen (eID) classificeren met een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid. Dit bepaalt 
de mate van betrouwbaarheid wat gevraagd wordt voor het inloggen.  

Het wetsvoorstel is op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 7 juni 2022 is een novelle 
aangenomen door de Tweede Kamer. Ambitie is om delen van de Wdo per 1 januari 2023 in werking te laten 
treden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt op dit moment aan de 
onderliggende wet- en regelgeving die nodig is. 

De Wet digitale overheid9: 

• Legt de taken en verantwoordelijkheden vast voor veilige toegang tot de digitale overheid; 

• Legt verplichtingen op aan mede-overheden om veilig en betrouwbaar aan te sluiten, en hun 
dienstverlening in te delen op een betrouwbaarheidsniveau; 

• Stelt regels over de bekostiging daarvoor; 

• Biedt zekerheden voor burgers en bedrijven; 

• Biedt uitgangspunten voor informatiebeveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. 
 

2.5.1. Deelnemers 
De term Dienstverleners heeft betrekking op (semi-) overheidsinstanties die dienstverlening ter beschikking 
stellen aan burgers en bedrijven. De term Deelnemers heeft betrekking op leveranciers van inlogmiddelen die 
toetreden tot het stelsel.  

  

 
 

9 Informatie over de Wet digitale overheid komt van de Wet digitale overheid in het kort 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/wet-digitale-overheid-in-het-kort/
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3. Verschillen en overeenkomsten 
Ieder stelsel is aan de hand van een lijst aan aspecten omtrent beheer, toetreding en toetsing bekeken. Waar 
er geen informatie beschikbaar was is de informatie, waar mogelijk, verkregen uit interviews. Dit hoofdstuk 
richt zich op het vinden van de verschillen en overeenkomsten tussen stelsels per bekeken aspect. Daarbij 
worden gemaakte inrichtingskeuzes uitgelicht. 

In bijlage 3 tot en met 6 is voor elk stelsel uitgediepte informatie opgenomen over de onderzochte aspecten 
van beheer, toetreding en toetsing. 

3.1. Beheerstructuur 

3.1.1. Rollen 

In hoofdstuk 2 is beschreven welke rollen er binnen een stelsel zijn te identificeren. Deze rollen worden door 
één of meerdere partijen vervuld. Een partij kan tevens meerdere rollen vervullen binnen het stelsel. 
Afhankelijk van de rol worden bepaalde taken en verantwoordelijkheden uitgevoerd. Kijkend naar de stelsels 
onderscheiden we de volgende rollen: eigenaar, toezichthouder, beheerder, Deelnemer, gebruiker en 
financier.  

Onderstaande tabel toont op welke wijze de rollen binnen de afsprakenstelsels zijn ingevuld. 

 MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 

Eigenaar Stichting MedMij  Stichting Zorgeloos 
Vastgoed1 

Ministerie van Financiën Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties 

Toezichthouder Externe wettelijke 
toezichthouders zoals 

Autoriteit 
Persoonsgegevens 

Extern toezicht op 
besteding middelen door 

financiers  

Stichting MedMij als 
interne toezichthouder  

Raad van toezicht als 
onderdeel van Stichting 

Zorgeloos Vastgoed1  

Toezichthoudende 

organen op delen van de 
vastgoedketen, maar 

geen formele partij in het 
stelsel: bijv. Nationale 
Hypotheek Garantie 

(NHG), en Bureau 
Financieel Toezicht (BFT) 

De Nederlandsche Bank 

Autoriteit Consument & 
Markt 

Autoriteit Financiële 
Markten 

Autoriteit 
Persoonsgegevens 

Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties 

Commissie van 

Deskundigen 

Agentschap Telecom 

Beheerder Stichting MedMij 

 

Stichting Zorgeloos 
Vastgoed 

De Nederlandsche Bank 

Ministerie van Financiën 

 

Logius 

 

Aanvullend 
uitvoerder 

toetreding en 
toetsing 

Uitvoeringsorganisatie 
(VZVZ) 

Beheer standaarden 
(Nictiz) 

n.v.t. n.v.t. Agentschap Telecom 

Rollen 
(Deelnemers)2  

Dienstverlener       
Persoon 

Dienstverlener 
Zorgaanbieder 

Softwareleverancier 
Consument  

Softwareleverancier 
Dienstverlener 

Aanbieders van 
betaaldiensten 

Middelenuitgever  

Authenticatiedienst 

Machtigingenregister  

Herkenningsmakelaar 
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Gebruikers Zorgaanbieders 

Patiënten                           

Vastgoed             
dienstverleners 

Consumenten 

Financiële 
dienstverleners  

Consumenten 

Publieke     
dienstverleners  

Zakelijke dienstafnemers 

Financiers 
stelsel 

Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport  

Zorgverzekeraars 
Nederland 

Brancheorganisaties  

Branche 
vertegenwoordigende 

partijen zoals het 
Kadaster en Hypotheken 

Data Netwerk (HDN) 

Ministerie van Financiën Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Tabel 2 – vergelijking rollen 

1 De beheerstructuur van Zorgeloos Vastgoed is nu nog gebaseerd op het programma ZV. De programmamanager is tevens voorzitter van het 
bestuurlijk overleg. Dit wordt gewijzigd door het programmateam te ontbinden en een beheerorganisatie in te richten. Ook wordt er een 
Raad van Toezicht ingesteld. 
2 Deelnemers in de tabel laten de rollen waarin partijen kunnen deelnemen aan het stelsel. 

De inrichting van de rollen verschilt qua fase van ontwikkeling waar een afsprakenstelsel zich in bevindt. Een 
stelsel in ontwikkeling, zoals Zorgeloos Vastgoed, kent een tijdelijk programma-inrichting die zal wijzigen op het 
moment dat het stelsel is ingericht.  

Twee smaken als eigenaar 
Als eigenaar zijn er twee smaken bij de stelsels aan te merken; het oprichten van een stichting als eigenaar 
of een ministerie/staatsecretaris als eigenaar. Bij MedMij en Zorgeloos Vastgoed is ervoor gekozen om een 
stichting op te zetten als eigenaar en als (gedeeltelijk) beheerder van het afsprakenstelsel. Voor de andere 
stelsels geldt dit niet. Een mogelijke verklaring is dat MedMij en Zorgeloos Vastgoed vanuit initiatief bij 
marktpartijen zijn ontstaan (zorgaanbieders of vastgoeddienstverleners). Deze doelgroepen 
(brancheverenigingen, marktpartijen, etc.) hebben een rol binnen het stelsel doordat ze een zetel krijgen in 
bijvoorbeeld een gremia zoals in een Raad van Toezicht of in een Bestuur. De reden hiervoor is om deze 
doelgroepen betrokken te houden bij de ontwikkeling en het beheer van het stelsel. 

Toezichthoudende taken uitbesteden 
Waar mogelijk worden er toezichthoudende taken belegd bij partijen die zich daarop hebben toegelegd of 
daarin gespecialiseerd zijn. In juridische kaders wordt er verwezen naar specifieke wetgeving; hierbij horen 
externe wettelijke toezichthouders.  

In het geval van voorgeschreven standaarden wordt er door stelsels verwezen naar auditors die hier bekend 
mee zijn. Dit zijn geen formele toezichthouders, zij geven slechts aan of een deelnemer conform bepaalde 
standaarden of normen werken. Toezichthouders kunnen op deze verklaringen steunen en beoordelen of 
een deelnemer aan de eisen voldoet. Hiermee wordt de toezichthouder ontlast. Een veelgenoemde speler 
hier is NOREA, de Nederlandse beroepsorganisatie van IT-auditors. 

Selectief in Deelnemers 
Afsprakenstelsels, zoals MedMij en Zorgeloos Vastgoed, kiezen bewust welke Deelnemers er binnen het 
afsprakenstelsel vallen. Daarin betrekken zij niet rechtstreeks hun doelgroepen (consument of aanbieder) 
maar degene die software of diensten leveren aan hun doelgroepen. Dit kunnen namelijk derde 
(tussen)partijen zijn. Zorgeloos Vastgoed voorziet tussen de 35-40 potentiële Deelnemers door niet 
rechtstreeks een vastgoeddienstverlener, waar er veel meer van zijn, maar de softwareleveranciers 
onderdeel te maken van de afsprakenset. Deze keuze zorgt bij MedMij ervoor dat niet elk systeem 
afzonderlijk getest moet worden. In het geval van Software-as-a-Service voldoen aangesloten 
zorgaanbieders aan de eisen op het moment dat de softwareleverancier hieraan voldoet.   

Daarbij zien we een focus op rol in plaats van organisatiesoort, omdat een partij meerdere rollen kan 
vervullen. Afhankelijk van de rol is een partij wel of niet onderdeel van het afsprakenstelsel. Bijvoorbeeld, 
een ziekenhuis is een zorgaanbieder en biedt zijn eigen patiëntenportaal aan onder het MedMij label. In dit 
geval heeft het ziekenhuis zowel de rol dienstverlener zorgaanbieder als dienstverlener persoon. MedMij en 
Zorgeloos Vastgoed kennen verschillende rollen toe voor consumenten en voor dienstverleners. Dit 
onderscheid wordt gemaakt omdat deze rollen andere wettelijke kaders hebben. 
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Financiering vanuit overheid of de markt  
Wat betreft de financiering is het opvallend dat met name Zorgeloos Vastgoed niet vanuit de 
(Rijks)overheid wordt gefinancierd, maar door brancheorganisaties en branche-vertegenwoordigende 
partijen. De andere manier van financieren valt te herleiden naar het feit dat branche- en 
beroepsorganisaties de initiatiefnemers zijn voor de ontwikkeling van het stelsel. Wel is initiatiefnemer 
Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en bestaat de bijdrage van het Kadaster uit publieke gelden. 

Voorstel Wdo – rollen 

Langzaam maar zeker wordt er invulling gegeven aan de verschillende rollen betrokken bij de Wdo, zoals 
de toezichthouder. De rollen worden als volgt ingevuld:  

• Eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

• Toezichthouder: Agentschap Telecom zal onder andere de toetreding (erkenningsaanvragen) op 

zich nemen. Logius zal informatie aanleveren nodig voor toetreding en toetsing, namelijk een 

conformiteitsverklaring. 

• Aanvullend uitvoerder toetreding en toetsing: Medewerkers die bij Logius DigiD assessments 

uitvoeren zullen straks ook toezicht houden op de informatiebeveiliging van de webapplicaties 

van de dienstverleners (waarmee toegang tot de dienstverlening van de overheid wordt 

verleend). 

• Deelnemers: de term Dienstverleners heeft betrekking op (semi-) overheidsinstanties die 

dienstverlening ter beschikking stellen aan burgers en bedrijven. De term Deelnemers heeft 

betrekking op leveranciers van inlogmiddelen die toetreden tot het stelsel.  

Kader 1 – voorstel Wdo - rollen 

3.1.2. Transparantie beheerstructuur 

Onderdeel van de beheerstructuur zijn organisatorische documenten, zoals het beleid, rapportages, regels, 
notulen en de financiën. En met de transparantie wordt er ingegaan op de mate waarin deze documentatie 
openbaar wordt gepubliceerd. De transparantie geeft inzichten in de openheid van een organisatie en in 
hoeverre zij externe partijen betrekken bij de beheerstructuur. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transparantie van de beheerstructuren van de stelsels. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Beheerstructuur is openbaar 

gepubliceerd 

 Vergaderstukken governance 
worden niet openbaar 

gepubliceerd 

Managementrapportages en 
nieuwsbrieven worden binnen 

het stelsel gedeeld 

Op de website wordt over 
voortgang en ontwikkelingen 
van het stelsel gepubliceerd 

Beheerstructuur is openbaar 

gepubliceerd 

 Vergaderstukken governance 
worden niet openbaar 

gepubliceerd 

Nieuwsbrieven worden 
gedeeld 

Op de website worden 
ontwikkelingen en 

nieuwsberichten over het 
stelsel gepubliceerd 

Beheerstructuur is openbaar 

gepubliceerd (PSD2 en door de 
EBA daaronder ontwikkelde 

technische reguleringsnormen 
en richtsnoeren) 

 Vergaderstukken governance 
worden niet openbaar 

gepubliceerd 

Beheerstructuur is openbaar 

gepubliceerd 

 Vergaderstukken governance 
worden openbaar gepubliceerd 

Tabel 3 – vergelijken transparantie beheerstructuur 

Documentatie over alle afsprakenstelsels is openbaar en online beschikbaar middels publieke wiki- of 
webpagina's. Het detailniveau van de gepubliceerde documentatie varieert. Zo zijn bij eHerkenning alle 
processen in detail beschreven en zijn bij MedMij voor een deel van de processen alleen doel en resultaat 
benoemd. Deze transparantie is belangrijk voor de stelsels. MedMij geeft aan dat deze transparantie is bedoeld 
om het vertrouwen in het stelsel te vergroten. 
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De mate waarin (management)rapportages en notulen publiek beschikbaar worden gemaakt, varieert. De 
gevoeligheid van de informatie lijkt hierbij leidend, vanuit oogpunt van concurrentie tussen Deelnemers en/of 
de privacy van eindgebruikers. 

In de rapportages en de vergaderstukken van het Tactisch Beraad voor eHerkenning staat iedere maand een 
rapportage van de afgelopen periode, over volumes, middelen in de markt en behaalde service levels. Deze 
gegevens zijn concurrentiegevoelig dus de beheersorganisatie verzamelt de data bij de Deelnemers en 
aggregeert deze tot rapportages. 

3.1.3. Afsprakenset 

Een afsprakenset bestaat uit afspraken die veilige, interoperabele en betrouwbare gegevensuitwisseling 
mogelijk maakt. Een Deelnemer van een stelsel conformeert en committeert zich aan de eisen in de afspraken. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Grondslagen 

Juridische context 

Architectuur en technische 
specificaties 

Normenkader 
informatiebeveiliging 

Beleid 

Operationele processen 

Communicatie 

Managementinformatie 

Release-info 

Grondslagen 

Juridisch kader 

Architectuur 

Gegevenscatalogus 

Governance 

Gemeenschappelijke en 
algemene bepalingen met 
betrekking tot rechten en 

plichten 

Juridisch kader 

Rollen 

Juridisch kader 

Gebruiksvoorwaarden 

Organisatie 

Specificaties use cases en 
gebruiken van koppelvlakken 

en standaarden 

Infrastructuur 

Beheer en beveiliging 

 

Tabel 4 – vergelijken afsprakenset 

Wettelijke richtlijnen zoals PSD2 kennen geen afsprakenset. Wettelijke richtlijnen bevatten concrete 
bepalingen die betrekking hebben op rechten en plichten van betaaldienstverleners die onderdeel zijn van de 
wet. Afsprakenstelsels zoals MedMij, Zorgeloos Vastgoed en eHerkenning baseren zich op een juridisch kader 
bestaande uit meerdere relevante wetten gezien de context en vullen hierop aan met grondslagen, 
architecturen en normenkaders om oftewel aan te vullen of om een concrete inrichting te bieden.  

Om deze reden gaat PSD2 nauwelijks in op architectuur, techniek en informatiemodellen binnen het stelsel. 
Zorgeloos Vastgoed benoemt daarentegen expliciet de gegevenscatalogus waarin taxonomie en 
informatiemodellen zijn vastgelegd. 

Voorstel Wdo – afsprakenset 

Het nieuw in te richten stelsel is, in tegenstelling tot de meeste stelsels zoals beschreven in dit document, 
een publiekrechtelijk stelsel. Er wordt geen afsprakenstelsel ingericht, maar alle rechten en verplichtingen 
voor de betrokkenen worden opgenomen in wet- en regelgeving.  

Kader 2 – voorstel Wdo - afsprakenset 

3.1.4. Certificering voor Deelnemers  

Een certificering is een vorm van conformiteitsbepaling. Bij een certificering wordt bepaald of een persoon, 
proces of dienst voldoet aan de daarvoor vooraf vastgestelde certificatie-eisen. In het geval van de stelsels zou 
er certificering kunnen plaatsvinden op het voldoen aan de eisen uit de afsprakenset.  
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Het gebruik maken van een certificering is een manier voor Deelnemers om aan te tonen dat zij voldoen aan de 
eisen van het stelsel. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Organisaties die aantoonbaar 
aan de eisen voldoen mogen 
het MedMij-label gebruiken 

Hier is op dit moment geen 
sprake van 

Organisaties ontvangen van de 
nationaal bevoegde autoriteit 

een vergunning voor het 
aanbieden van de onder PSD2 
gereguleerde betaaldiensten 

(of, ingeval van het enkel 
aanbieden van 

rekeninginformatiediensten, 
een registratie) 

Deelnemers moeten aantonen 
dat ze voldoen aan het 

normenkader 

Tabel 5 – vergelijken certificering voor Deelnemers 

In formele zin hebben alle stelsels geen certificeringsproces in werking. Er wordt gesproken van erkennings-, 
toetredings- en acceptatieprocessen. Wel hanteert MedMij het MedMij-label wat met name bijdraagt aan een 
consistente toepassing van het merk en wat daarmee de waarde van het merk versterkt. Bij PSD2 ontvangen de 
Deelnemers een vergunning.  

Daarnaast zijn er wel certificeringen die van toepassing zijn op de subonderdelen van een stelsel, zoals een ISO- 
of een DigiD-certificaat. Binnen het eHerkenning stelsel moeten Deelnemers ISO27001 of gelijkwaardig 
gecertificeerd zijn. Hetzelfde geld voor Zorgeloos Vastgoed, onderliggende afspraken waar wel sprake is van 
certificering, zoals voor het gebruik van eIDAS middelen en de eisen voor informatiebeveiliging. 

Voorstel Wdo – certificering 

De Wdo is op dit moment niet voorzien van certificering. Het kan zo zijn dat er met eIDAS 2.0 de wens voor 
accreditatie vastgelegd gaat worden. Dan is de vraag wie er de certificeringsautoriteit zal zijn. In dat geval 
zullen alle partijen via een centrale nationale certificering moeten. Op dit moment is dit er nog niet. Partij 
die erkenning krijgt van Agentschap Telecom, krijgen hier wel een formeel afschrift van en het wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant dat ze zijn toegelaten tot het stelsel. 

Kader 3 - voorstel Wdo - certificering 

3.2. Toetreding 

3.2.1. Toetredingsproces 

Het toetredingsproces beschrijft de stappen die geïnteresseerde partijen moeten nemen om te komen tot 
deelname aan het stelsel.  



 

 25 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Voorbereidende fase Voorbereidende fase Voorbereidende fase Voorbereidende fase 

- Voorlopig advies (optioneel) - - 

Aantonen te voldoen aan de 
toetredingscriteria 

Aantonen te voldoen aan de 
toetredingscriteria 

Aantonen te voldoen aan de 
toetredingscriteria 

Aantonen te voldoen aan 
toetredingscriteria 

Besluitvorming Besluitvorming Besluitvorming en 
communicatie voorgenomen 

besluit 

Besluitvorming 

- - Mogelijkheid tot aantekenen 
beroep en bezwaar 

- 

Gecontroleerde livegang 
(indien wenselijk) 

- - - 

Acceptatie door ondertekenen 
Deelnemersovereenkomst en 

opname Deelnemer in 
governance 

Acceptatie door ondertekenen 
(Aansluit)overeenkomst 

Acceptatie door uitgifte 
vergunning 

Acceptatie 

- - - Uittredingsproces 

Tabel 6 – vergelijken toetredingsproces 

Opvallend aan de analyse van de toetredingsprocessen van de stelsels is waar de verschillen zitten: 

• Zorgeloos Vastgoed biedt kandidaat-aangeslotenen een voorlopig advies aan. Hiermee worden alle 
afspraken getoetst op het correct uitvoeren van de desbetreffende gegevensdienst; 

• PSD2 voorziet in het aantekenen van bezwaar en beroep door aspirant-Deelnemers en heeft deze stap 
opgenomen in het toetredingsproces (zie ook bijlage 5); 

• MedMij biedt een mogelijkheid tot gecontroleerde livegang aan. Deelnemers hebben, wanneer 
gekwalificeerd, de mogelijkheid om gefaseerd live te gaan op het MedMij-netwerk. Gedurende deze 
gecontroleerde livegang in de Deelnemer in de gelegenheid om toegang te beperken tot een beperkte 
groep afnemers. Daarmee ziet MedMij af van haar eis dat alle gekwalificeerde diensteverleners de 
gegevensdienst moeten kunnen afnemen. Dit is een cruciaal principe van MedMij. Een gecontroleerde 
livegang wordt na drie maanden definitief beëindigd, er is eenmalig uitstel van een maand mogelijk; 

• eHerkenning benoemt specifiek een uittredingsproces. Waar bij de andere stelsels er ook mogelijkheid 
tot uittreden is, lijkt dit minder gedocumenteerd te zijn. Wellicht door de beperkte mate waarin dit 
voorkomt.   

De mate waarin het toetredingsproces uitgewerkt en gedocumenteerd is, wordt bepaald door de volwassenheid 
van de stelsels. Zo zijn MedMij en eHerkenning gedetailleerd uitgewerkt. In paragraaf 3.2.3 wordt hier verder op 
in gegaan. 
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Voorstel Wdo – toetredingsproces 
Wdo kent twee soorten partijen: Dienstverleners en Deelnemers.  

Op dit moment wordt er voor de Dienstverleners nagedacht over een aansluitstrategie, een (wettelijk) 
aansluitschema met daarin wanneer zij denken over te gaan. Dienstverleners moeten genoeg tijd worden 
gegeven om over te kunnen gaan. Met het aansluitschema heeft Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zicht op wanneer zij welke Dienstverlener kunnen verwachten en daarmee capaciteit 
kunnen toekennen. Dienstverleners worden door een aansluitteam verder geholpen. 

Voor Deelnemers wordt een erkenningsproces uitgewerkt, het proces loopt in grote lijnen als volgt:  

• Voorbereiding op deelname aan het stelsel. Er wordt bekeken of BZK deze rol zal pakken of dat 
deze rol bij een andere organisatie wordt belegd.  

• Aansluittraject met conformiteitsdocumenten bij Logius. Logius geeft aan de hand van de 
documenten een positief of negatief advies. 

• Aanvraag voor erkenning via Agentschap Telecom. Agentschap Telecom toetst op X aantal punten, 
waaronder de conformiteitsdocumenten die door Logius worden opgeleverd.  

eHerkenningspartijen worden geacht te zijn erkend bij inwerkingtreding van de Wdo. Er gaat voor hen een 
overgangsperiode van 18 maanden in, waarin zij in beginsel aan alle vereisten (zoals gesteld in de Wdo) 
moeten voldoen. Hier wordt toezicht op gehouden. 

Daarbij zijn er internationale middelen die worden erkend onder Europese wetgeving. Deze middelen 
hebben een toetsingsproces doorlopen en worden om die reden toegelaten onder de Wdo. Met de 
kanttekening dat als zij wel erkenning moeten aanvragen op het moment dat zij dienstverlening willen 
aanbieden aan burgers en/of bedrijven in Nederland.  

Kader 4 – voorstel Wdo - toetredingsproces 

3.2.2. Toetredingseisen 

Toetredingseisen geven aan waar een Deelnemer in het stelsel aan moet voldoen. Er kan een wettelijke 
verplichting zijn voor een Deelnemer om te moeten voldoen aan de eisen. Bij de afwezigheid van een wettelijke 
verplichting zorgen toetredingseisen voor vertrouwen in de individuele Deelnemers van het stelsel en in het 
stelsel zelf. Toetredingseisen zijn duidelijke inhoudelijke eisen op basis waarvan Deelnemers toetreden (en 
uittreden).  
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MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Vestigingseisen 

De eisen uit de afsprakenset 
geldend voor de rol van de 

Deelnemer 

Deelnemer heeft tenminste 
één gegevensdienst uit de 

stelselcatalogus 
geïmplementeerd 

Beschikt over de vereiste 
certificaten en/of verklaringen  

Inspanningsverplichting tot 
acceptatie 

gegevensuitwisseling 

Inspanningsverplichting 
(door)ontwikkeling MedMij 

afsprakenstelsel 

 

Vestigingseisen 

De eisen uit de afsprakenset 
geldend voor de rol van de 

Deelnemer 

Deelnemer heeft tenminste 
één gegevensdienst uit de 

stelselcatalogus 
geïmplementeerd 

Beschikt over de vereiste 
certificaten en/of verklaringen  

Contract- en contactgegevens 
volledig en actueel 

  

 

Vestigingseisen 

Juridische eisen 

Technische eisen 

Bedrijfsvoeringeisen 

Eisen aan (mede-) 
beleidsbepalers 

Eisen aan transparantie 
zeggenschapsstructuur 

Eisen aan deelneming(en) 

Eisen m.b.t. zekerstelling van 
gelden van 

betaaldienstgebruikers 

Eisen aan eigen vermogen en 
solvabiliteit 

Eisen 
aansprakelijkheidsverzekering 

 

Eisen aan financiële staat 

Succesvol testen van 
conformiteit van technische 

voorzieningen  

Relevante processen en 
procedures gedocumenteerd 

en opgeleverd 

Deelnemer beschikt over de 
vereiste certificaten  

Eisen aan personeel 

Eisen aan onderaannemers 
met betrekking tot exitplan, 

eigendom van klant- en 
loggegevens en 

aansprakelijkheid 

Eisen aan combinaties van 
Deelnemers 

Tabel 7 – vergelijken toetredingseisen  

De toetredingseisen worden opgedeeld in een algemeen deel en een stelsel-specifiek deel. Algemene 
toetredingseisen hebben betrekking op het kunnen identificeren van een Deelnemer en/ of de Deelnemer 
diensten biedt of implementeert die onderwerp zijn van het desbetreffende stelsel. Denk hierbij aan 
vestigingseisen. Stelsel-specifieke eisen hebben betrekking op het voldoen aan de afsprakenset, certificaten of 
regels zoals vastgelegd binnen een stelsel.  

PSD2 stelt met name eisen aan de bedrijfsvoering van Deelnemers (bijvoorbeeld m.b.t. beleidsbepalers, 
deelnemingen, eigen vermogen, risicobeheersing). De technische eisen voor PSD2 zijn minder uitgewerkt; er is 
alleen bepaald welke technische voorzieningen volgens welke standaarden een vergunninghouder moet 
inrichten en opereren. Dit is tevens te zien bij Zorgeloos Vastgoed waar de architectuur op hoofdlijnen is 
uiteengezet. Daarmee worden kaders gesteld maar kan er afgeweken worden in de specifieke invulling. Sommige 
Deelnemers van Zorgeloos Vastgoed vinden dit prettig waar anderen zoeken naar meer invulling. Voor ieder 
stelsel is er een balans te zoeken naar het voorschrijven van de inrichtingseisen en het bieden van voldoende 
flexibiliteit voor eigen inrichting.  

De stelsels PSD2 en eHerkenning vereisen dat Deelnemers significante interne wijzigingen melden aan de 
toezichthouder, hetgeen aanleiding kan zijn voor het herhalen van onderdelen van de toetredingsprocedure. 

Voorstel Wdo – toetredingseisen 

De toetredingseisen worden opgenomen in lagere regelgeving. Er worden ministeriële regelingen 
uitgewerkt om Dienstverleners en Deelnemers te ondersteunen.  

Dienstverleners dienen te bepalen voor de diensten die zij verlenen met welk betrouwbaarheidsniveau 
burgers en bedrijven moeten inloggen.  

Deelnemers dienen standaarden voor elektronisch verkeer toe te passen, voor zover die standaard op hen 
van toepassing is. 

Kader 5 - voorstel Wdo - toetredingseisen 
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3.2.3. Ondersteuning en begeleiding bij toetreding 

In het toetredingsproces van een stelsel kan een Deelnemer in meer of mindere mate ondersteuning en 
begeleiding verwachten. Dit aspect belicht per stelsel welke middelen en welk team er ondersteuning en 
begeleiding biedt.  

 MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 

Middelen Publieke pagina MedMij 
Afsprakenstelsel 

(Confluence) 

 
MedMij heeft een toolkit 

met uitgebreide 
documentatie beschikbaar 
op hun website. De toolkit 

is opgedeeld in zes 
hoofdstukken met elk een 
aantal kleinere stappen. 
De meeste stappen zijn 

voorzien met een lijst van 
taken, downloads of links 

naar aanvullende 
informatie 

Issueformulier voor het 
melden van problemen bij 

de implementaties 

Publieke pagina 
Afsprakenstel Zorgeloos 
Vastgoed (Confluence) 

 
Informatieve email met 

specifieke informatie voor 
de beoogde rol 

Besloten Q&A omgeving 

Toelichting bij het 
aanvraagformulier 

 
 

Checklist 
vergunningsaanvraag 

Bedrijfsbezoek of gesprek 
bij DNB 

Publieke pagina 
Afsprakenstelsel 

Elektronische 
Toegangsdiensten 

(Confluence) 

Een 
simulator/testomgeving 

waarmee de toetreder de 
technische aansluiting op 

het stelsel kan 
configureren 

Er is een ticketsysteem 
waarmee toetreders 

vragen kunnen stellen en 
advies kunnen krijgen van 

Logius 

Helpdesk 
beheerorganisatie voor 
vragen, problemen en 

issues van een Deelnemer 

Gedeeltelijke toegang tot 
de samenwerkingsruimte 

met als doel dat ze de 
ontwikkelingen van 

nieuwe wijzigingen kunnen 
volgen 

 

Team 
betrokken bij 

toetsing en 
toetreding 

De helpdesk van MedMij 
Beheer is ondergebracht 

bij VZVZ 

VZVZ ondersteunt 
Deelnemers waar nodig bij 

het wegnemen van 
barrières 

VZVZ ontvangt klachten 
over de naleving van 

MedMij afspraken en zet 
deze door voor onderzoek 

naar stichting MedMij 

 

Een implementatie 
coördinator is betrokken 

om potentiële Deelnemers 
te coördineren in hun 

toetredingsproces. Dit is 
tevens het primaire 

aanspreekpunt 

Ondersteuning en 
incidentmanagement door 

een servicemedewerker 

Tweede lijn support met 
inzet van externe experts 

waar nodig. 

Omvang: 2-3 FTE intern 

Er zijn vier mensen 
betrokken bij het 

beoordelen van een 
aanvraag, de toetsing 

duurt van 9 maanden tot 2 
jaar. Een expert van DNB 

biedt ondersteuning bij de 
voorbereiding 

Logius ondersteunt de 
toetreder met het 
opstellen van de 

documentatie 

De Coördinator Toetreden 
verantwoordelijk voor het 

naleven van het proces 
Toetreden 

Tabel 8 – vergelijken ondersteuning en begeleiding bij toetreding 

Wat betreft ondersteuning zijn er verschillen te onderkennen. De eHerkenning beheerorganisatie ondersteunt 
alleen actief daar waar nodig. Toetreders tot eHerkenning dienen zelfstandig de technische integratie te 
realiseren en de goede werking te demonstreren. Hiervoor is een test- en simulatieomgeving beschikbaar. De 
beheerorganisatie MedMij ondersteunt toetreders desgewenst ook met workshops, ketentesten en proof-of-
concepts. Dit vanwege de complexiteit en diversiteit van de gegevens die worden uitgewisseld. 
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Daarbij zien we dat ieder stelsel externe expertise betrekt daar waar specialistische kennis nodig is of een deel 
van de taken elders belegd kan worden. Dit zit met name in de toetsing van de technische werking of het 
assessment van standaarden of specifieke hulpmiddelen.  

Voorstel Wdo – ondersteuning en begeleiding bij toetreding 

Agentschap Telecom zal als wettelijke toezichthouder aangeven wat de capaciteitsbehoefte is, op basis 
hiervan wordt er een begroting gemaakt. Naar verwachting zal het team dat werkt aan het 
eHerkenningsstelsel ook gaan werken aan het Wdo stelsel. 

Kader 6 – voorstel Wdo – ondersteuning en begeleiding bij toetreding 

3.2.4. Change- en releasebeleid 

Het change- en releasebeleid beschrijft het proces van de totstandkoming van nieuwe (of versies van) het 
implementatiebeleid. Het gaat in op aspecten zoals wijzigingen, toetsing en besluitvorming. Het uitwerken van 
een change- en release beleid verbetert de voorspelbaarheid van voortdurende ontwikkelingen door het 
inzichtelijk maken van aankomende wijzigingen van een stelsel. Het versiebeleid verbetert daardoor het 
kunnen plannen en controleren van implementaties van wijzigingen en updates in de live-omgeving van de 
stelsels. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop de stelsels omgaan met hun change- en 
releasebeleid. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Er zijn altijd twee releases van 

het stelsel actief; een 
verplichte set afspraken en een 

optionele toekomstige set 
afspraken 

 

Er zijn altijd twee releases van 
het stelsel actief; een 

verplichte set afspraken en een 
optionele toekomstige set 

afspraken 

Er is altijd maar één 
afsprakenset van toepassing 

Stelselwijzigingen worden 
volgens een change- en 

releaseproces doorgevoerd. In 
eerste instantie gaat dit om de 
Europese richtlijn PSD2 en de 

daaronder door de EBA 
opgestelde nadere wetgeving. 

Er is altijd maar één 
afsprakenset van toepassing 

Stelselwijzigingen worden 
volgens een change- en 

releaseproces doorgevoerd 

Tabel 9 – vergelijken change- en releasebeleid 

De stelsels MedMij en Zorgeloos Vastgoed werken met twee gelijktijdig actieve releases van de afsprakensets. 
Beide stelsels hanteren dezelfde aanpak, waarbij er één verplichte versie is en één optionele versie. De stelsels 
hebben gekozen voor dit versiebeleid om te zorgen voor de benodigde flexibiliteit voor Deelnemers om over te 
gaan op de nieuwe versie. De Deelnemers krijgen de keus om proactief of reactief te reageren op het change- 
en release beleid. De stelsels zorgen met deze aanpak voor een ritme van de voortdurende ontwikkelingen die 
binnen een stelsel worden doorgevoerd.  

De stelsels PSD2 en eHerkenning werken met één geldende afsprakenset. Op deze manier kan de overheid 
veranderingen en nieuwe regels op een overzichtelijke manier doorvoeren. In het geval van de PSD2 wordt er 
gebruik gemaakt van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waardoor de overheid een langere termijnplanning kan 
maken, voor het uitwerken en doorvoeren van wijzigingen. Hetzelfde geld voor eHerkenning, waarbij het 
doorvoeren van wijzigingen complex is. Daardoor helpt het om gebruik te maken van één geldende 
afsprakenset. 

Het eHerkenning afsprakenstelsel zal straks overgaan in de Wdo. De eHerkenning Deelnemers mogen vanaf het 
eerste moment meedoen zonder het toetredingsproces Wdo te hebben doorlopen aangezien zij geacht 
worden al te voldoen aan de eisen in het kader van eHerkenning. In de 18 maanden overgangstermijn dienen 
ze wel de erkenning te behalen.  
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Voorstel Wdo – change- en releasebeleid 
Voor de Wdo wordt er gekeken naar welke vereisten en verplichtingen voor een langere periode stand 
blijven houden. De regelgeving die onderhevig zijn aan interne of externe ontwikkelingen (beleidsregels, 
constituerende besluiten), moeten sneller in staat zijn om in te spelen op veranderingen. Er zit gelaagdheid 
in de regels, afhankelijk van het niveau wordt er gekeken waar de wijziging belegd moet worden: bij de 
kamer of eventueel bij de minister. 

Kader 7 - voorstel Wdo - change- en releasebeleid 

3.3. Toetsing 

3.3.1. Aanleidingen toetsing 

Met aanleidingen toetsing worden signalen bedoeld over het niet naleven van afspraken. Deze signalen kunnen 
van allerlei betrokkenen komen, zowel van binnen als van buiten een stelsel. Onderstaande tabel toont een 
overzicht per afsprakenstelsel ingaande de signalen die aanleidingen geven voor toetsing van een Deelnemer. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Toetreding 

Klachten van Deelnemers of 
gebruikers 

Implementatie nieuwe release 
stelsel 

Technische performance issues 
van Deelnemers 

Escalatie door servicemanagers 
van Deelnemers 

Test bij erkenning van 
Deelnemer als ontsluiter 

gegevensdienst  

Jaarlijkse aanlevering 
bewijsmateriaal voor NEN 

7510-certificering 

Toetreding 

Klachten van Deelnemers of 
gebruikers over niet naleven 

afspraken 

Implementatie nieuwe versie 
afsprakenstelsel 

Jaarlijkse penetratietests 

 

 

 

Toetreding 
(vergunningsaanvraag) 

Klachten van Deelnemers of 
gebruikers 

Interne wijzigingen bij 
Deelnemers gemeld bij de 

nationale bevoegde autoriteit 

Regelmatige controles 

Periodieke gesprekken 

 

Toetreding 

Klachten van Deelnemers, 
dienstverleners en 

dienstafnemers 

Interne wijzigingen bij 
Deelnemers 

Periodieke toetsing van elke 
Deelnemer 

Steekproeven  

Ad-hoc toetsing van 
Deelnemers indien daartoe 

aanleiding bestaat 

Tabel 10 – vergelijken aanleiding toetsing 

Voor de afsprakenstelsels geldt dat er met name reactief wordt getoetst naar aanleiding van diverse signalen die 
bestaan uit klachten van Deelnemers of gebruikers of escalaties in de samenwerking. MedMij hanteert een 
reactief beleid op basis van signalen die wijzen op niet naleven van de afspraken. Zorgeloos Vastgoed werkt 
vergelijkbaar maar vereist tevens dat Deelnemers jaarlijks penetratietesten uitvoeren en daarover rapporteren. 
Toch zijn er enkele uitzonderingen, voor PSD2 zijn er regelmatige controles en periodieke gesprekken, dit is geen 
formele toetsing maar kan wel een aanleiding zijn tot toetsing. Voor eHerkenning worden Deelnemers periodiek 
getoetst aan de hand van een schema rekening houdend met de laatste inspecties. Van dit schema wordt 
afgeweken op basis van risico's die zich voordoen. 

Bij PSD2 en eHerkenning is er sprake van een plicht voor Deelnemers om grote interne wijzigingen te melden, dit 
kan de aanleiding zijn voor toetsing. Per melding wordt de noodzaak van (her)toetsing beoordeeld. Naar 
aanleiding daarvan wordt een beoordeling gemaakt of dit leidt tot het opnieuw toetsen. 

In het kader van eHerkenning worden alle wijzigingen in de procedures van uitgifte of in het middel zelf 
(normenkader) gemeld aan Agentschap Telecom. Daarnaast geld dat er voor koppelvlakwijzingen ook het 
toetredingsproces moet worden doorlopen om te zorgen dat de interoperabiliteit blijft gewaarborgd. Bij twijfel 
kan er contact op worden genomen met Agentschap Telecom die aangeeft of het een substantiële wijziging 
waarvoor een wijzigingsverzoek moet worden ingediend. 
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Voorstel Wdo – aanleidingen toetsing 
Op dit moment zijn de assessments voor de dienstverleners periodiek, iets wat in de toekomst zal 
veranderen. Twee maanden na toetreding en daarna jaarlijks worden dienstverleners getoetst. Toetsing zal 
tevens incidenteel plaatsvinden naar aanleiding van interne of externe meldingen.   

Voor Deelnemers is er geen periodieke controle aangezien er een continu proces van controleren 
plaatsvindt. Op elk moment kan een signaal bij de toezichthouder terecht komen wat een aanleiding is 
voor toetsen. Agentschap Telecom zal als gemandateerde toezichthouder de bevoegdheid hebben om 
besluiten te nemen en partijen aanwijzingen te geven. 

Kader 8 - voorstel Wdo - aanleidingen toetsing 

3.3.2. Nalevingsbeleid 

Het nalevingsbeleid beschrijft de acties die ondernomen zullen worden door de afsprakenstelsels in het geval 
van het niet naleven van de regels. Het naleven van beleid is essentieel voor het vertrouwen binnen een stelsel. 
Het nalevingsbeleid gaat in op alle aspecten binnen van een afsprakenstelsel. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderdelen van het nalevingsbeleid gehanteerd door de 
stelsels. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Aanleiding toetsing  

Vastlegging niet-naleving 

Verificatie en toelichting 

Beoordeling en besluit 

Formele ingebrekestelling 

Beëindiging Deelnemer 
overeenkomst 

Aanleiding toetsing 

Verificatie niet-naleving 

Verzoek of aanwijzing tot 
nakoming 

Schriftelijke waarschuwing 

Uitsluiting van werkgroepen 
en/of stelsel 

Beëindiging 
(Aansluit)overeenkomst 

 

Aanleiding toetsing 

Verzoek betaaldienstaanbieder 
benodigde gegevens op te 

leveren om naleving te 
controleren 

Inspecties op locatie 

Aanbevelingen, richtsnoeren 
en, bindende administratieve 

maatregelen 

Vergunning schorsen of 
intrekken 

Aanleiding toetsing 

Verzamelen van informatie  

Behandelen van melding en 
opstellen rapport met 

bevindingen  

Adviseren toezichthouder 

Aanwijzing van de 
toezichthouder 

Beëindigen overeenkomst 

Tabel 11 - vergelijken nalevingsbeleid 

Het nalevingsbeleid is voor ieder stelsel gedetailleerd uitgewerkt met een beschrijving van signalen en de 
vervolgens te nemen maatregelen. Het lijkt erop dat het belangrijk is voor de stelsels om het nalevingsbeleid 
voordat zij starten uitgewerkt te hebben. In de uitvoer wordt er met name bij MedMij een pragmatische 
uitwerking gekozen gericht op het voortzetten van goede samenwerkingen. Deze pragmatische aanpak is te 
wijten aan het feit dat stelsels in ontwikkeling zijn. 

PSD2 en eHerkenning toetsen Deelnemers periodiek en voeren toetsingen uit naar aanleiding van klachten en 
relevante wijzigingen bij Deelnemers. In het geval van eHerkenning houdt Agentschap Telecom ruimte vrij in de 
jaarplanning zodat zij kunnen reageren op incidentele toetsingen. 

3.3.3. Maatregelen en sancties 

Onderdeel van het nalevingsbeleid het opleggen van maatregelen en eventueel sancties bij het niet-naleven 
van de gemaakte afspraken. Dit beleid is noodzakelijk om naleving te kunnen afdwingen in het geval van 
escalaties. 
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MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Tijdelijk afsluiten Deelnemer 

Beëindigen 
Deelnemersovereenkomst 

 

Verzoek of aanwijzing 
nakoming 

Formele waarschuwing 

Uitsluiting tot werkgroepen 
en/of stelsels 

Beëindigen 
(Aansluit)overeenkomst 

 

Last onder dwangsom 

Bestuurlijke boete 

Aangifte bij het Openbaar 
Ministerie 

Intrekken vergunning 

Formele waarschuwing 

Uitsluiting van pilots of 
ontwikkelingen 

Verbod om nieuwe gebruikers 
aan te nemen 

Verbod om nieuwe 
dienstverleners te bedienen 

Opdracht tot intrekken 
middelen, schorsen 

dienstverlener of schorsen 
gebruiker  

Tijdelijk opschorten (deel) van 
dienstverlening Deelnemer 

Beëindigen 
Deelnemersovereenkomst 

Tabel 12 - vergelijken maatregelen en sancties 

In alle stelsels kunnen Deelnemers bij non-compliance uiteindelijk van het stelsel worden uitgesloten. PSD2 kent 
geen sanctie waarmee een Deelnemer in beperkte mate of tijdelijk wordt uitgesloten van deelname. Het is niet 
ondenkbaar dat dit bij een rechtszaak wel de uitkomst is. Daarnaast wordt er door wetgeving voorzien in 
maatregelen en sancties waarop de stelsels steunen. Voorbeelden zijn de Algemene wet bestuursrecht of de 
AVG. 

Voorstel Wdo – maatregelen en sancties 
Handhavingsinstrumenten uit de Algemene wet bestuursrecht zullen gelden. Hieronder kan vallen de 
intrekking of schorsing van een erkenning of het opleggen van een dwangsom. 

Kader 9 - voorstel Wdo - maatregelen en sancties 

3.3.4. Toetsing Deelnemers 

Toetsing van Deelnemers valt op te delen in een aantal aspecten of onderwerpen die centraal staan. De tabel 
hieronder toont waar de toetsing in een stelsel zich op richt. 

MedMij Zorgeloos Vastgoed PSD2 eHerkenning 
Toetsen aanwezigheid basale 
informatie en de benodigde 

inschrijvingen 

Toetsen op kwalificatie - 
erkenning gegevensdiensten 

Toetsen op acceptatie – 
toetsen platform (architectuur 

en technische specificaties)  

Toetsen aanwezigheid basale 
informatie 

Toetsen gegevensdienst 

Toetsen afsprakenset die geldt 
voor de betreffende rol 

Toetsen aanwezigheid externe 
validatie van technische 

werking 

Toetsen processen Deelnemers 

Toetsen op belemmeringen  

Toetsen op inrichting van 
processen 

Toetsen op technische 
implementatie 

Toetsen informatiebeveiliging 

Tabel 13 - vergelijken toetsing Deelnemers 

MedMij en Zorgeloos Vastgoed maken onderscheid tussen het toetsen van het platform en het toetsen van de 
informatiediensten/ gegevensdiensten die daarop worden geleverd. Als een bestaande Deelnemer een nieuwe 
gegevensdienst aanbiedt kan deze afzonderlijk worden getest en toegelaten. 

PSD2 en eHerkenning lijken zich te richten op het toetsen van de aanwezigheid en werking van processen en niet 
de inhoudelijke werking van de aangeboden diensten.  
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Voorstel Wdo – toetsing Deelnemers 
In het kader van de Wdo is het voor dienstverleners nog de vraag hoe de audit eruit moet komen te zien. 
Systematiek wordt overgenomen vanuit de huidige DigiD-assessments. Logius, die nu de DigiD-
assessments uitvoert, is onafhankelijk en heeft een team met ervaring die zich kan richten op het toezicht 
op dienstverleners.  

Voorbeelden van testen zijn de penetratietesten en vulnerability testen, die gericht zijn op de 
informatieveiligheid van webapplicaties.  

Daarbij wordt er geleund op IT-auditors zoals auditors geaccrediteerd door NOREA die expert zijn op het 
gebied van informatiebeveiliging. Zij kunnen testen of je voldoet als dienstverlener, er is tussen NOREA en 
Logius nauw contact over hoe te toetsen. Logius toetst op naleving van de regels. 

Kader 10 - voorstel Wdo - toetsing Deelnemers 
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4. Ervaringen en geleerde lessen 
In de toepassing van de stelsels zijn er ervaringen en geleerde lessen die meegenomen worden in de 
verbetering en verdere ontwikkeling van de stelsels. In dit hoofdstuk komen deze lessen aan bod en wordt er 
gekeken naar de stelsels in de toekomst. Zorgeloos Vastgoed is slechts beknopt beschreven gezien de fase 
waarin het stelsel zich bevindt en de geringe opgedane ervaringen. Wdo is buiten beschouwing gelaten.  

4.1. MedMij 

Voldoen aan vereisten  goede gegevensuitwisseling 
Recente ervaringen laten zien dat het voldoen aan de verschillende vereisten en daarvoor het MedMij-label 
behalen, een goede gegevensuitwisseling nog niet garandeert.  

Bijvoorbeeld, er zijn meerdere bronsystemen bij een zorgaanbieder, zoals een afsprakensysteem en een 
labuitslagensysteem. Het is niet altijd duidelijk voor een aanbieder waar de informatie vandaan moet worden 
gehaald, of informatie wordt op verkeerde plekken in het systeem ingevoerd. Dit leidt tot allerlei praktische 
problemen, waardoor de patiënt de informatie niet (volledig) tot zijn beschikking krijgt. Dit terwijl de 
zorgaanbieder wel aan de vereisten van het MedMij afsprakenstelsel voldoet. Het is van belang de 
bronsystemen te betrekken in het stelsel, om tot oplossingen te komen die werken in de gehele keten, en niet 
alleen op onderdelen. 

Een geleerde les is dat de vereisten voor de kwaliteit van brondata en de wijze waarop deze aan de patiënt 
wordt getoond, in het afsprakenstelsel moet zijn opgenomen. Dat was niet het geval. Een valkuil is te 
verwachten dat als dienstverleners vanuit standaarden werken, het wel goed komt. Maar juist in een keten 
moet je borgen dat de verantwoordelijke partijen meehelpen om zaken end-to-end werkend te maken. De 
komende jaren wordt dit opgenomen in alle toetsingen, de testondersteuning en later ook de toetreding.  

Concretere invulling nodig 
Een afsprakenstelsel kan technisch georiënteerd zijn maar als je een maatschappelijk doel wilt bereiken, 
overstijgt dat de technische afspraken en standaarden. De veronderstelling dat partijen elkaar zelf wel vinden 
om een maatschappelijk doel te realiseren blijkt een misvatting. 

Een afsprakenstelsel met veel partijen, veel leveranciers en een hoge complexiteit van data en informatie (zoals 
MedMij) heeft ondersteunende voorzieningen nodig die de markt niet kan bieden. Bijvoorbeeld een register 
van Deelnemers of adresboeken voor digitale adresseringen. Zonder deze ondersteunende voorzieningen zal 
het afsprakenstelsel niet werken. 

Intensieve begeleiding geeft resultaat 
MedMij streeft ernaar Deelnemers in het toetredingsproces zelfredzaam te laten zijn. Dit houdt in dat ze 
zelfstandig ontwikkelen en zelf kunnen zien of ze gaan slagen. Intensieve begeleiding blijkt echter 
onvermijdelijk; de techniek is complex en kennis is schaars dus ondersteuning moet worden geboden. Zeker als 
er tempo moet worden gemaakt om zoveel mogelijk partijen aan te sluiten. De behoefte aan ondersteuning bij 
toetreding neemt eerder toe dan af. 

Technische middelen (nog) niet altijd werkbaar 
De technische middelen om op een gebruiksvriendelijk manier gevoelige informatie te communiceren op een 
niveau substantieel zijn nog niet voldoende. Een probleem is bijvoorbeeld dat het inloggen met DigiD te 
complex is. Inloggen op een PGO vereist DigiD substantieel, daarna moet de gebruiker bij een zorgaanbieder 
wederom met DigiD substantieel inloggen, dit is niet gebruiksvriendelijk.  

Bovendien, om digitale zorgketens goed werkend te maken zijn test-BSNs nodig. Nu test MedMij nieuwe 
aansluitingen en processen met BSNs van medewerkers. BZK ondersteunt dit vanuit DigiD onvoldoende. Dit 
stelt MedMij voor een dilemma: door bijvoorbeeld niet met BSNs testen en kwaliteitsverlies te accepteren. 
Daar komt bij dat grootschalige testvoorzieningen te complex zijn, waardoor productieketen-testen onmisbaar 
zijn.  
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Als je controle op technische en informatie inhoudelijke eisen nodig acht, moet je daarvoor ook de middelen 
inrichten. De MedMij beheerorganisatie krijgt nu elke twee weken log gegevens van de Deelnemers. Echter, 
om snel in te kunnen grijpen bij vermeend misbruik of incidenten, zijn er goede (near) real-time log gegevens 
nodig die middels patroonherkenning en Machine Learning worden geanalyseerd. 

Gebruik maken van bestaande toetsingskaders  
De DVZA’s moeten gebruikmaken van DigiD voor identificatie. Zij moeten ook voldoen aan het toetsingskader 
van DigiD. Delen van de DigiD-assessment zijn ook relevant voor het MedMij toetsingskader. MedMij streeft 
ernaar dat delen van het DigiD-assessment hergebruikt kunnen worden zodat dubbel werk en kosten 
voorkomen kunnen worden.  

4.1.1. Toekomst MedMij  

MedMij doorloopt op dit moment een herijking om allerlei verbeteringen te inventariseren en door te voeren. 
Deze dienen onder meer om de schaalbaarheid van MedMij te vergroten (het speelveld is grootschalig), de 
kwaliteit te verbeteren van met name de gegevensuitwisseling en om te kunnen toetsen of het stelsel zijn 
doelstellingen bereikt. Het doel van het stelsel is de informatieachterstand van patiënten verminderen en zijn 
positie versterken, maar het is de vraag of dat ook wordt bereikt. Er moeten toetsingsmechanismen worden 
opgenomen in de opzet van het stelsel om dit te kunnen vaststellen. Op dit moment is dit onvoldoende 
ingericht binnen het stelsel. Dit wordt als groot gemis ervaren en wordt in het kader van de herijking opgepakt. 

Daarnaast ligt de focus meer op het testen van use-cases waar de gehele keten in centraal staat. MedMij stelt 
een omgeving ter beschikking waarin Deelnemers de informatie-uitwisseling kunnen testen, met als doel om te 
beoordelen of de techniek in de keten werkt. De bevindingen van deze testen worden gebruikt om de 
informatie-uitwisseling in de keten te verbeteren.  

4.2. Zorgeloos Vastgoed 

Balans tussen flexibiliteit en sturing  
De architectuur van het stelsel is op hoofdlijnen uiteengezet. Sommige Deelnemers vinden dit fijn, de 
specifieke invulling en inrichting kunnen ze zelf bepalen. Andere Deelnemers zouden het graag verder 
gespecificeerd willen zien. De ervaringen laten tevens zien dat er een verschil is in volwassenheidsniveau 
tussen de verschillende partijen, bijvoorbeeld als het gaat om informatiebeveiliging. De een is verder dan de 
ander. De beheerorganisatie kijkt nu hoe ze daarmee om willen gaan. 

Het is gebleken dat het onderdeel standaardisatie van gegevens, een belangrijke rol speelt binnen het stelsel. 
Het stelsel definieert en specificeert zaken als de taxonomie en semantiek van gegevens, koppelvlakken en de 
authentieke bronnen om de interoperabiliteit over alle partijen heen te borgen. Deze standaardisatie is in 
eerste instantie met name gericht op de koopovereenkomst. In de toekomst kunnen andere gegevenssets 
worden toegevoegd zoals rond verduurzaming, of met betrekking tot statusinformatie of controles die 
uitgevoerd worden. 

Een afsprakenset per Deelnemer  
Zorgeloos Vastgoed hanteert een duidelijke scheiding tussen de twee Deelnemers, omdat zij ieder een eigen 
set aan afspraken kennen en daarnaast ook een andere rol hebben in het kader van de AVG. Uit het ontwerp 
van het stelsel blijkt dat het twee specifieke rollen zijn. Vandaar dat beide rollen van elkaar gescheiden zijn en 
apart getoetst worden conform het voor hen geldende afsprakenkader. 

Pilot biedt nieuwe inzichten en concrete resultaten 
Na een periode van het ontwikkelen van het stelsel was er de behoefte om concrete resultaten te zien. 
Hiervoor is een kleinschalige pilot opgezet door een aantal deelnemende partijen, klein omdat er gewerkt 
wordt met echte mensen en data. Het onderwerp is een digitale koopovereenkomst voor de bestaande bouw 
eengezinswoning. Om iedereen mee te krijgen en mee te nemen in de bedoeling van de pilot, wordt er veel 
documentatie en communicatie opgezet. De Deelnemers in de pilot houden zich hier dagelijks niet mee bezig 
en moeten goed begeleid worden.  
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4.2.1. Toekomst Zorgeloos Vastgoed 

Als sectoraal initiatief was het belangrijk Deelnemers aan boord te krijgen en is gezamenlijk het fundament 
gelegd van het stelsel en het vertrouwen in het stelsel. In de nieuwe bestuursstructuur zullen afspraken 
strakker en formeler worden. Zo wordt de compliance aan bepaalde andere vereisten (b.v. ISO 27001, eIDAS) 
niet alleen geëist maar ook daadwerkelijk getoetst. 

De beheerorganisatie gaat kijken naar het standaardiseren van het toetredingsproces; denk aan het toevoegen 
van standaard formats en checklists die de toetreding moeten vergemakkelijken.  

4.3. PSD2 

Aandacht voor nadelige bijvangsten gratis toegang 
PSD2 mandateert gratis toegang tot de betaalrekeninginfrastructuur van banken, indien 
betaalrekeninghouders daaraan onder de PSD2 geautoriseerde aanbieders van betaalinitiatie- en/of 
rekeninginformatiediensten toestemming voor geven. Dit vermindert de prikkel voor banken om te investeren 
in die infrastructuur, zeker op het moment dat een steeds groter deel van de baten die de infrastructuur 
genereert ‘weglekken’ naar niet-bancaire aanbieders. Vanuit concurrentie- en innovatieoogpunt was de keuze 
voor gratis toegang toen de PSD2 tot stand kwam te rechtvaardigen, maar naarmate het gebruik van PSD2-
diensten toeneemt, wordt het belangrijker oog te hebben voor dit nadeel. 

Afwezigheid standaard API’s heeft grote impact  
PSD2 verplicht banken tot het geven van toegang tot gegevens. Dit kan op twee manieren, via "screen 
scraping” of via een API. Met screen scraping zit er geen beperking op welke gegevens er worden opgehaald 
(alle gegevens die via de interface van de betaalrekeningaanbieder aan de betaaldienstgebruiker zelf worden 
getoond), met een API is hier meer controle op. Denk aan het wel of niet delen van spaargegevens. Banken zijn 
hierdoor geneigd om de gegevens via een API beschikbaar te stellen. Bovendien heeft DNB opgenomen in een 
ontheffingsclausule dat als banken een API aanbieden zij geen screen scraping service aan genoemde derde 
partijen hoeven aan te bieden. De bewijsplicht voor deze ontheffing ligt bij de bank. 

Er zijn geen technische standaarden voor PSD2 API’s gespecificeerd met als gevolg dat dezelfde functionaliteit 
bij iedere bank anders is geïmplementeerd. De technische specificaties van PSD2 API’s zijn daarmee specifiek 
per bank. Dat leidt ertoe dat betaaldienstverleners meer tijd nodig hebben om aan te sluiten op de API’s omdat 
ze per bank moeten onderzoeken hoe de API werkt. Dit leidt tot hogere aansluitings- en onderhoudskosten. 
Ook maakte dit het lastiger voor aanbieders om dekkende koppelingen aan te bieden. Een standaard voor API’s 
had ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan helderheid voor de markt over hoe de eisen van de AVG 
en de PSD2 met elkaar te verenigen (onder andere m.b.t. eisen rond dataminimalisatie). Een uniforme 
standaard leidt tot snellere acceptatie in de markt, minder discussie met de toezichthouder en minder discussie 
tussen betaalrekeningaanbieders (in de regel banken) en aanbieders van de nieuwe onder PSD2 gereguleerde 
diensten. 

Een ander gevolg is het ontstaan van API-aggregators (zie ook paragraaf 2.3.1.), ondernemingen met een PSD2-
vergunning die API-interfaces hebben ontwikkeld voor banken. API-aggregators voorzien in de behoefte aan 
standaardisatie van de API-interfaces. Deze API-aggregators waren in PSD2 niet voorzien. 

PSD2 raakt niet altijd de hele keten 
PSD2 heeft tot doel om betaalgegevens, met uitdrukkelijke instemming van de consument, beschikbaar te 
stellen aan derde partijen. Door de langer wordende betaalketens en de opkomst van API-aggregators, vallen 
partijen die data van API-aggregators ontvangen en wel werken met betaalgegevens niet onder het toezicht 
van PSD2. API-aggregators hebben een vergunning van DNB en staan daarmee onder toezicht van DNB terwijl 
de partijen die data van hen ontvangen dat niet altijd zijn. Dat betekent dat voor dergelijke partijen alleen AVG-
toezicht en de contractuele overeenkomsten met PSD2-vergunninghoudende partijen het gebruik van 
betaalgegevens reguleren. Het gebrek aan zicht op het feitelijke gebruik van betaaldata door deze partijen is 
een risico, omdat het ex ante toezicht en doorlopende toetsen die DNB doet bij partijen die wel onder toezicht 
staan ontbreken.  
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4.3.1. Toekomst PSD2 

De wens bij DNB is om de kwaliteit van de API’s naar een hoger niveau te tillen, mogelijkheden hiervoor 
worden onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan het eisen van een hoger technisch detailniveau of het bieden van 
een commerciële motivatie. De thans lopende herziening van de PSD2 biedt hier mogelijkheden voor. Hiernaast 
wordt gekeken naar het uitbreiden van datadeling, nu is enkel betaalrekeninginformatie in scope, andere 
rekeningen (bv beleggingsrekeningen, spaarrekeningen en hypotheekrekeningen) of andere financiële 
producten zouden in scope getrokken kunnen worden. 

4.4. eHerkenning 

Kosten verbonden aan het stelsel 
Het stelsel lijkt goed te werken, er is geen negatieve publiciteit. Er zijn wel partijen die vinden dat eHerkenning 
een publieke voorziening is waarvoor gebruikers niet zouden hoeven te betalen. In de markt zijn er geluiden 
dat vooral kleine bedrijven de kosten van eHerkenning hoog vinden. In 2020 is voor organisaties die 
eHerkenning alléén nodig hebben om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk het Belastingdienst EH3-
inlogmiddel geïntroduceerd. De kosten van dit middel worden door de overheid gecompenseerd. 

Verandering in verantwoordelijkheden voor beheerder 
In het verleden deed Logius zelf actief mee met het testen en het (door)ontwikkelen van de simulator en 
testscripts. Daarbij werd Logius vaak ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor technische problemen in 
systemen van toetreders. Sinds ca. drie jaar moeten toetreders zelfstandig de techniek werkend maken en 
middels zelfverklaringen en een demonstratie aan Logius aantonen dat zij voldoen aan de technische eisen van 
het afsprakenstelsel. Een demonstratie vergt 1 tot 2 uur doorlooptijd. 

De door Logius beheerde “simulator” (tool) werd voor toetreding gebruikt. Compliance aan een aantal test-
cases moest bij toetreding aangetoond worden, de beheerorganisatie nam een steekproef. Echter doordat bij 
de Requests For Change (RFC) ontwikkeling onvoldoende aandacht was voor de testcases raakten die 
verouderd en is uiteindelijk het besluit genomen om deze uit het afsprakenstelsel te halen en niet meer als 
formeel onderdeel voor toetreding in te zetten. De huidige werkwijze voor toetreding is beperkt tot het door 
(adspirant-)Deelnemer zelf werkend maken van de technische aansluiting op het netwerk en het gedurende 1 
tot 2 uur demonstreren van de goede werking aan Logius als beheerder. Maar een demo is onvoldoende om 
zeker te stellen dat echt alles foutloos werkt. Bij toetreding en toetsing is er geen sluitende controle op 
compliance, wat ertoe leidt dat in de operationele fase alsnog issues verholpen moeten worden. Dit geeft 
risico’s voor de beveiliging en continuïteit van de eHerkenning dienstverlening. 

Het technisch beheer van de simulator/testomgeving is door Logius belegd bij IT-dienstverlener CGI. Als 
product owner voor de simulator/testomgeving treedt KPN op, in samenwerking met vertegenwoordigers van 
de overige Middelen Uitgevers. Jaarlijks verstrekt Logius een ontwikkelbudget aan de product owner in de 
vorm van een CGI strippenkaart. De product owner en de Deelnemers kunnen binnen dit budget zelf de 
doorontwikkeling van de simulator/testomgeving prioriteren. Dit lijkt een goed werkbare aanpak. 

Ontbrekende tijdslijnen zorgen voor onduidelijkheid 
Naast eisen aan technische koppelvlakken zijn er eisen aan de processen. Rollen en verantwoordelijkheden bij 
proceswijzigingen zijn helder en gedocumenteerd. Echter, het ontbreekt aan tijdslijnen en SLA’s voor het 
toetredingsproces en het change en release management, en de tijdslijnen zijn zodanig lang dat Deelnemers 
innovaties en verbeteringen niet vlot kunnen doorvoeren. Met name het traject vanaf initiële rapportage door 
het AT (in de rol van Secretariaat van de Commissie van Deskundigen) tot aan behandeling door de Commissie 
van Deskundigen en uiteindelijk toestemming door de Staatssecretaris BZK is qua tijdslijnen en SLA afspraken 
onduidelijk en kan potentieel lang duren. 

De klachten en geschillen lopen niet meer via een Klachten en Geschillen Commissie maar via een 
Klachtenloket eHerkenning. Dit loket is van de leveranciers en is uit het afsprakenstelsel gehaald omdat het 
niet voor alle betrokkenen in het stelsel geldt. Overige betrokkenen hebben een informele procedure voor het 
afhandelen van klachten en bezwaren. Een formele procedure is wenselijk zodat duidelijk is wie waarover 
besluit, wat daarbij de criteria zijn en welke tijdslijnen van toepassing zijn. 
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Implementatietrajecten duurden in het verleden langer doordat de scope zonder goede betrokkenheid van de 
Deelnemers werd vastgesteld. Dat is inmiddels veranderd waarbij het credo geldt: wie betaald die bepaalt. De 
leveranciers bepalen de prioriteit en qua omvang wordt de scope klein gehouden. Los daarvan zijn er vaak 
afhankelijkheden van partijen buiten het stelsel. En die hebben ook een eigen dynamiek wat het 
implementatietraject complex maakt. Denk aan het uitfaseren van EH1. 

Toetsing verder in ontwikkeling 
Een alternatief beleid voor toetsen bij wijzigingen wordt gebruikt bij het PKIoverheid afsprakenstelsel. In dat 
stelsel laat een Deelnemer een voorgenomen wijziging eerst beoordelen door zijn auditor (Certificerende 
Instantie). De auditor adviseert of de wijziging van dien aard is, dat het een scope uitbreiding betreft. Scope 
uitbreidingen worden gemeld aan de toezichthouder en getoetst door de Certificerende Instantie middels een 
scope uitbreiding op de bestaande certificering. Indien meldingswaardig meldt de Deelnemer aan de 
toezichthouder wanneer de wijziging zal worden doorgevoerd en een ex post audit rapport aan de 
toezichthouder zal worden opgeleverd.  

4.4.1. Toekomst eHerkenning 

Op moment van schrijven zijn er ca. 8 Deelnemers in het afsprakenstelsel. De afgelopen jaren zijn er geen 
nieuwe toetredingen tot het afsprakenstelsel geweest. Een van de redenen kan zijn dat partijen afwachten tot 
de Wdo meer duidelijkheid geeft over de toekomst van eHerkenning. 

De Wdo heeft als gevolg dat bestaande stelsels, waaronder eHerkenning, overgaan naar een nieuw stelsel. Dit 
is een zeer complex proces. Wat er met name gaat veranderen is de samenwerkingsvorm: nu is er sprake van 
een gelijkwaardig publiek-private samenwerking maar Wdo kan dat laten verschuiven waarbij de overheid de 
rol van autoriteit op zich gaat nemen in plaats van partner. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij de 
overheid. Deze veranderingen hebben grote consequenties, op dit moment wordt er gekeken naar hoe deze 
overgangsperiode eruit zal komen te zien.  
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Bijlage 1 – Interviewpartners 
 
Onderstaande tabel toont de bij het onderzoek bevraagde experts.  

Naam Organisatie Afsprakenstelsel 

Johan Hobelman MedMij MedMij 

Joris Smits VZVZ MedMij 

Leon Roseleur Zorgeloos Vastgoed Zorgeloos Vastgoed  

Bert Beentjes Kadaster Zorgeloos Vastgoed  

Marc van der Maarel DNB PSD2 

Paul Janssen Ockto PSD2 

Lennart Kerp DNB PSD2 

Sander Boer Logius eHerkenning 

Rene Bonte KPN eHerkenning 

Finanda van der Kamp KPN eHerkenning 

Inge van der Aart Agentschap Telecom eHerkenning/Wdo 

Jerry Fasten Agentschap Telecom eHerkenning/Wdo 

Wouter Huizer Ministerie van BZK Wdo 

Karin Knegt Ministerie van BZK Wdo 
 

Tabel 14 - interviewpartners 
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Bijlage 2 – Geraadpleegde bronnen 
 

MedMij 
Voor algemene informatie ga naar MedMij  

Voor informatie over het afsprakenstelsel ga naar MedMij Afsprakenstelsel 1.5.1  

Voor informatie over de rollen betrokken bij het afsprakenstelsels ga naar Afsprakenstelsels in de praktijk 

 
Zorgeloos Vastgoed 

Voor algemene informatie ga naar Zorgeloos Vastgoed  

Voor informatie over het afsprakenstelsel ga naar Zorgeloos Vastgoed 1.0 

 
PSD2 

Voor informatie over PSD2 ga naar Payment services (PSD 2) - Directive (EU) 2015/2366   

Voor informatie over de implementatiewet ga naar Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten 

Voor informatie over toezicht ga naar PSD2 Toezicht wet- & regelgeving 

Voor informatie over geregistreerde betaaldiensten ga naar Payment Institutions Register 

Voor informatie over de evaluatie van PSD2 ga naar Evaluatie PSD2 

Voor informatie over het wettelijk kader ga naar Wettelijk kader vergunningvereisten betaalinstellingen 

Voor informatie over de rollen betrokken bij PSD2 ga naar Afsprakenstelsels in de praktijk 

 
eHerkenning 

Voor algemene informatie over eHerkenning ga naar eHerkenning 

Voor informatie over het afsprakenstelsel ga naar Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten  

Voor informatie over hoe Logius rapporteert ga naar Logius rapporteert 

Voor informatie over de compensatieregeling ga naar Compensatieregelingen eHerkenning  

 
Wet digitale overheid 

Voor algemene informatie over de Wet digitale overheid ga naar Wet digitale overheid  

Voor informatie over de wijziging in de Wet digitale overheid ga naar Novelle Wet digitale overheid  

https://medmij.nl/
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MMVerplicht
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255846/afsprakenstelsels-in-de-praktijk.pdf
https://www.zorgeloosvastgoed.nl/
https://zorgeloosvastgoed.atlassian.net/wiki/spaces/ZW1/pages/401047717/Zorgeloos+Vastgoed+1.0
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-503.pdf
https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-wet-regelgeving/toezicht-wet-regelgeving/psd2
https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/disclaimer?returnUrl=%2Fpir%2Fsearch
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/20/evaluatie-psd2
https://www.dnb.nl/media/wzylxxmr/tabel-relevante-wetsartikelen-vergunningsaanvraag.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255846/afsprakenstelsels-in-de-praktijk.pdf
https://eherkenning.nl/nl
https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/
https://logius.nl/onze-organisatie/logius-rapporteert
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/compensatieregelingen-eherkenning
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200218/gewijzigd_voorstel_van_wet_4/document3/f=/vl6gk5k670vr_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35868_novelle_wet_digitale
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Bijlage 3 – Toelating en toetsing 
MedMij 

Beheerstructuur 

Beheerder stelsel 
De Stichting MedMij is verantwoordelijk voor het afsprakenstelsel. Deze Stichting omvat een Bestuur, een 
Eigenaarsraad met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorggebruikers (de koepels Actiz, KBO-PCB, 
KNMP, MantelzorgNL, MIND, NHG, de Nederlandse ggz en Patiëntenfederatie Nederland) en een 
Deelnemersraad waarin Deelnemers zijn vertegenwoordigd. 

Rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen governance 
Binnen de governance worden zes rollen onderscheiden, namelijk: 

Eigenaar 
De partij die eindverantwoordelijk is voor het stelsel en de strategische kaders. Een vertegenwoordiging van 
patiënten en aanbieders geeft georganiseerd sturing aan het beheer van MedMij. De organisatie waarin zij 
dat doen, treedt formeel op als eigenaar van het stelsel. De eigenaren en tevens gebruikers van het stelsel 
vormen de eigenaarsraad van Stichting MedMij. 

Financier 
Een partij die het beheer van het stelsel financiert; hoe deze financiering eruit komt te zien, wordt nog 
uitgewerkt. 

Beheerder 
Een partij verantwoordelijk voor het beheer van het afsprakenstelsel. De eindverantwoordelijkheid voor het 
pakket van verantwoordelijkheden rondom het beheer van het afsprakenstelsel wordt belegd bij een 
MedMij-beheerorganisatie. Er is gekozen om een deel van de beheertaken uit te besteden aan het VZVZ 
Servicecentrum (hierna: uitvoeringsorganisatie). Beheerverantwoordelijkheden zijn er op verschillende 
niveaus. De meer strategische beheerverantwoordelijkheden gaan over de koers van MedMij en de 
dagelijkse regie daarop is belegd bij Stichting MedMij. De meer tactische/operationele 
verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk belegd bij de uitvoeringsorganisatie. 

Toezichthouder 
Een partij die toeziet op het handelen binnen wet- en regelgeving. Voor MedMij is sprake van wettelijk 
toezicht door toezichthouders, toezicht op de besteding van de middelen door de financiers en toezicht 
door de beheerder op het handelen van de Deelnemers. 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 daartoe ingestelde instanties. 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 derden, waaronder een trusted third party voor controle op de 
toepassing van het normenkader door de Deelnemer, het Handelsregister en Nictiz voor de kwalificatie op 
de informatiestandaarden. 

Deelnemer 
Een partij die dienstverlening aanbiedt binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Dit zijn XIS- en PGO-
leveranciers en andere IT-dienstverleners in de zorg. 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 de 
Deelnemersraad. Deze raad heeft een adviserende rol richting het bestuur en is onderdeel van Stichting 
MedMij. 
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Gebruiker 
Een partij die gebruik maakt van de dienstverlening van Deelnemers aan het afsprakenstelsel; patiënten en 
zorgaanbieders. 

Onderstaande figuur toont de belangrijkste relaties binnen de MedMij beheerstructuur.  

 

Figuur 7 - Beheerstructuur MedMij 

Transparantie beheerstructuur  
De beheerstructuur is gedocumenteerd en openbaar gepubliceerd10. De notulen van overleggen zijn niet 
openbaar. Rapportages, notulen, nieuwsbrieven e.d. worden alleen gedeeld met Deelnemers aan het 
afsprakenstelsel. Ook wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de ontwikkeling van het 
afsprakenstelsel. 

Toelating 

Toetredingsbeleid 
Het bestuur van Stichting MedMij besluit over toetreding van Deelnemers. De uitvoeringsorganisatie bereidt, 
met input van de aanmeldende partij, deze besluitvorming voor conform het Toetredingsproces. De 
uitvoeringsorganisatie ziet erop toe dat een nieuwe Deelnemer, alvorens toe te treden, over juiste en volledige 
informatie beschikt en dat is vastgesteld of de partij aan de afspraken kan voldoen. Op basis van de verzamelde 
input formuleert de uitvoeringsorganisatie een advies aan het bestuur. Deelname van een nieuwe partij wordt 
alleen afgeraden wanneer een partij niet voldoet aan de eisen, dan wel er andere zwaarwegende 
motivaties zijn om deze partij niet toe te laten treden. 

Bij MedMij wordt onderscheid gemaakt tussen kwalificatie en acceptatie. Kwalificatie is de toets op een 
gegevensdienst, iedere gegevensdienst moet afzonderlijk worden gekwalificeerd. Acceptatie is de toets op het 
platform dat informatie-uitwisseling conform het afsprakenstelsel mogelijk maakt. Het platform kan na 
positieve beoordeling worden geaccepteerd.  

De uitvoeringsorganisatie toetst voorafgaand aan het toetredingsproces op de aanwezigheid van:  

• De basale informatie over de potentiële Deelnemer, zoals organisatie- en contactgegevens (van 
wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon voor toetreding); 

 
 

10 Voor informatie over de governance van MedMij ga naar Governance  

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/Toetredingsproces
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/Governance
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• Een door de potentiële Deelnemer ingevulde en ondertekende Zelfverklaring integriteit. Met de 
zelfverklaring integriteit heeft het bestuur van Stichting MedMij een instrument om bij toetreding in 
kaart brengen welke issues bij de potentiële Deelnemer spelen op het gebied van integriteit. Met de 
verklaring wordt getracht integriteitskwesties van (bestuurders van) de potentiële Deelnemer 
vroegtijdig aan het licht te krijgen; 

• Een inschrijving in een handelsregister in de EU; 

• Een intentieverklaring Kandidaat-Deelnemer voor de betreffende rol waarin de Deelnemer toetreedt: 
De Intentieverklaringen expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-Deelnemer en Stichting 
MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Er is een Intentieverklaring 
Dienstverlener persoon en een Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. 

Toetredingscriteria 
Om toe te treden dient de toetredende Deelnemer aan de volgende eisen te voldoen: 

• Toetreder levert één of meer gegevensdiensten; 

• Gegevensdiensten zijn gekwalificeerd op de inhoud van de informatiestandaard en geaccepteerd op 
de uitwisseling overeenkomstig het bepaalde in het Afsprakenstelsel; 

• Inspanningsverplichting kwalificatie informatiestandaarden via Nictiz; 

• Inspanningsverplichting acceptatie op uitwisseling via uitvoeringsorganisatie; 

• Bezit NEN 7510 certificering, alsmede aanvullende auditverklaringen (normenkader 
informatiebeveiliging). 

Toetredingsproces 
Het toetredingsproces heeft als doel een gecontroleerde toetreding tot het MedMij afsprakenstelsel mogelijk 
te maken. Het proces start als een nieuwe Deelnemer wil toetreden tot het afsprakenstelsel. De beoogde 
uitkomsten van het proces zijn: 

• Potentiële Deelnemer toont aan te voldoen aan de afspraken uit de Afsprakenset; 

• Potentiële Deelnemer en Stichting MedMij bekrachtigen de toetreding door het ondertekenen van 
een Deelnemersovereenkomst. 

Na een positieve beoordeling van de conform het toetredingsbeleid aangeleverde documentatie is de 
aanmeldende partij kandidaat-Deelnemer. Tijdens het vervolg van het toetredingsproces dient de kandidaat-
Deelnemer erkend te worden als ontsluiter van minimaal één gegevensdienst. Hiertoe wordt de Deelnemer 
getoetst conform het Gegevensdienstenbeleid en het Testbeleid. 

De implementatie van de afspraken en het aanleveren van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van 
de Deelnemer. Waar nodig en gepast kan de beheerorganisatie ondersteuning bieden door concrete 
problemen op te lossen, voorlichting te geven over het MedMij Afsprakenstelsel en ondersteuning te bieden in 
de vorm van aanvullende workshops, ketentesten en POC's. 

Stichting MedMij biedt Deelnemers de gelegenheid om, wanneer zij zich gekwalificeerd hebben voor een 
specifieke Gegevensdienst, gefaseerd live te gaan met die Gegevensdienst op het MedMij-netwerk. Gedurende 
een zogenoemde 'gecontroleerde livegang' wordt tijdelijk afgedongen op het principe dat, indien een 
zekere Aanbieder een zekere Gegevensdienst aanbiedt op het MedMij-netwerk, alle daarvoor 
gekwalificeerde Dienstverleners persoon deze Gegevensdienst ook van deze Aanbieder moeten kunnen 
afnemen. Tijdens een gecontroleerde livegang is een Aanbieder, via diens Dienstverlener aanbieder, in de 
gelegenheid om die toegang te beperken tot een beperkte groep Dienstverleners persoon.  

Het toetredingsproces wordt afgerond met de ondertekening van de Deelnemersovereenkomst door de 
kandidaat-Deelnemer en Stichting MedMij. Bij toetreding worden met de Deelnemer aanvullend afspraken 
gemaakt over de rol in de governance. Zo kan een Deelnemer plaatsnemen in de Deelnemersraad en bijdragen 
aan overleggen over de doorontwikkeling. 

Na de toetreding levert de Deelnemer de informatie aan voor de Whitelist, OAuthClientList en de 
Aanbiederslijst, conform de registratieprocessen daarvoor. 

Change en releasebeleid 

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/Zelfverklaring+integriteit
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/Gegevensdienstenbeleid
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/medmijafsprakenstelsel150/Testbeleid
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Om het ritme van de voortdurende ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel voor Deelnemers zo 
voorspelbaar mogelijk te maken, en Deelnemers daarbinnen ruimte te geven voor een proactief of reactief 
implementatiebeleid, zijn er op elk moment twee releases van het MedMij Afsprakenstelsel actief. Van die 
twee actieve releases is er altijd één verplicht. Dat wil zeggen dat alle Deelnemers op zijn minst deze verplichte 
versie moeten ondersteunen. De andere actieve release heet gepubliceerd.  

Wanneer een nieuwe release uitkomt van het MedMij Afsprakenstelsel, krijgt: 

• De tot dan toe verplichte release de status verouderd, hetgeen wil zeggen dat deze release niet meer 
actief is; 

• De tot dan toe gepubliceerde release de status verplicht. Deze release blijft dus actief, maar verliest 
haar optionele status; 

• De nieuwe release de status gepubliceerd. Deze release wordt dus actief. 

Toetsingsmechanismen 

Toetsingsproces: nalevingsbeleid 
Naleving wordt getoetst op basis van signalen, dus reactief. Bij signalering van niet-naleving worden de 
volgende stappen doorlopen: 

1. Constatering en vastlegging. Stichting MedMij beschrijft zo concreet mogelijk welke verplichting van 
het MedMij Afsprakenstelsel het betreft, alsmede wat de concrete omstandigheden van het geval zijn.  

2. Verificatie en verzoek om nadere toelichting. De constatering van de niet-naleving wordt schriftelijk 
voorgelegd aan de desbetreffende Deelnemer. De Deelnemer dient hierop te reageren en aan te 
geven welke maatregelen binnen welke termijn worden getroffen om de niet-naleving op te lossen; 

3. Beoordeling nadere toelichting van Deelnemer en communicatie besluit. Op basis van de ontvangen 
informatie beoordeelt Stichting MedMij of, gelet op de aard en de ernst van de verplichting die niet 
wordt nageleefd, de door de Deelnemer voorgestelde maatregelen en het benodigde tijdbestek 
passend zijn. Indien de niet-naleving de veilige en betrouwbare werking van het netwerk in het geding 
brengen, dan kan Stichting MedMij beslissen om de overeenkomst tijdelijk op te schorten; 

4. Formele ingebrekestelling. De formele ingebrekestelling is de laatste aanmaning om te voldoen aan de 
niet-naleving en geschiedt schriftelijk; 

5. Formele beëindiging Deelnemersovereenkomst. Nadat de termijn is verstreken die in de 
ingebrekestelling is opgenomen, is de Deelnemer in verzuim. Op dat moment kan de 
Deelnemersovereenkomst door Stichting MedMij worden ontbonden.  

De criteria die Stichting MedMij hanteert in haar afweging bij het bepalen van de termijn waarbinnen niet-
naleving moet zijn opgelost zijn: 

• De kans dat het vertrouwen in het merk MedMij wordt geschaad; 

• De kans dat de niet-naleving (imago)schade voor het merk MedMij oplevert; 

• De kans dat de niet-naleving (imago)schade voor de overige Deelnemers in het MedMij 
Afsprakenstelsel oplevert; 

• De kans dat het afsprakenstelsel MedMij als geheel beveiligingsrisico’s loopt; 

• De gangbare doorlooptijd voor een bepaalde actie;  

• Of, en zo ja, welke ((inter)nationale) afspraken er worden gehanteerd voor de 

invoering/implementatie van een bepaalde actie. 

Sancties 
MedMij kan besluiten de deelname van een Deelnemer in het MedMij-netwerk tijdelijk te pauzeren. MedMij 
hanteert geen andere sancties, behalve het in het uiterste geval ontbinden van de Deelnemersovereenkomst. 

Toetsing van Deelnemers 
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Een goede naleving van het afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het stelsel. Zowel 
Deelnemers, Stichting MedMij, als indirect de wettelijke toezichthouders hebben een rol bij de instandhouding 
van het netwerk en de borging van het naleven van het afsprakenstelsel. In eerste instantie gebeurt de 
naleving zo veel mogelijk vanuit een zelfregulerend systeem en in goed onderling overleg tussen partijen in het 
afsprakenstelsel. In tweede instantie kan het echter noodzakelijk zijn een correcte naleving te bewerkstelligen 
door middel van een interventie (toetsing). 

De Deelnemer doorloopt bij toetreding en tijdens deelname testen. Deze testen bepalen of de Deelnemer 
voldoende geëquipeerd is om de afspraken uit de architectuur en technische specificaties waar te maken en de 
gegevensdiensten op de juiste manier te gebruiken. Stichting MedMij toetst niet de volledige implementatie, 
maar richt zich op risico’s, interoperabiliteit tussen Deelnemers en cruciale maatregelen voor het vertrouwen 
in MedMij. 

Testresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur van 365 dagen vanaf het positief doorlopen van de test. 
Uitzondering daarop zijn de testresultaten met betrekking tot de ondersteuning van zg. systeemrollen, deze 
hebben een onbeperkte geldigheid. 

Aanleidingen toetsing 
Aanleiding voor toetsingen zijn signalen over het niet naleven van de afspraken door Deelnemers, bijvoorbeeld 
in het kader van een escalatie in de samenwerking, verzoeken tot handhaving, meldingen van misstanden of 
afwijkingen en klachten. Of in het kader van de implementatie van een nieuwe release van het stelsel of de 
jaarlijkse aanlevering van bewijsmateriaal voor de NEN 7510-certificering en de toepassing voor MedMij. 

Klachtenprocedure 
De ambitie is om klachten en geschillen op te lossen binnen het stelsel. Wanneer betrokken partijen in 
onderling overleg zelf niet tot een oplossing komen, kunnen zij klachten en geschillen voorleggen aan 
Stichting MedMij. De klachten en geschillen moeten gerelateerd zijn aan het niet-nakomen van de 
afspraken/Deelnemersovereenkomst door een Deelnemer en/of Stichting MedMij. 

Indien gebruikers klachten hebben over de naleving van de MedMij-afspraken door een Deelnemer, dan 
kunnen zij deze richten aan het klachtenloket van de uitvoeringsorganisatie. Stichting MedMij zal de klacht 
onderzoeken en de Deelnemer erop aanspreken, mocht deze zich inderdaad niet aan de regels houden.  

Performancebeleid 
Aangezien de persoon binnen MedMij de regie voert over de uitwisseling van gegevens, initieert 
de Dienstverlener persoon bij de functies Verzamelen en Delen de interacties en reageert de Dienstverlener 
zorgaanbieder. Om die reden zijn er afspraken opgenomen over de beschikbaarheid en reactietijd van 
Dienstverleners zorgaanbieder. Bij de overige usecases voor het opvragen van de lijsten initiëren 
Deelnemers en reageert de MedMij Registratie. Er zijn daarom ook afspraken opgenomen over de 
beschikbaarheid van de MedMij Registratie. 

Om fouten in de productieversie van het stelsel tijdig op te sporen, organiseert Stichting MedMij een 
platform om fouten op te sporen en op te lossen. Deelnemers leveren hieraan actief een bijdrage. 

Samenwerkings- en escalatiebeleid  
Om de samenwerking te faciliteren, vullen Deelnemers en Stichting MedMij (voor de dienst MedMij 
Registratie) de volgende rollen in: 

• Een servicemanager als eindverantwoordelijke voor de dienstverlening voor MedMij; 

• Een servicedesk bestaande uit minimaal één persoon als dagelijks aanspreekpunt voor de 
beheerorganisatie en andere Deelnemers. 

Om te voorkomen dat vragen van gebruikers onnodig bij andere Deelnemers, Stichting MedMij of 
aanbieders terecht komen, dienen Deelnemers ook te voorzien in een gebruikers-helpdesk bestaande uit 
minimaal één persoon als dagelijks aanspreekpunt voor gebruikers. 

Mochten er problemen ontstaan in de onderlinge samenwerking beslissen de servicemanagers onderling 
hoe de escalatie opgeheven wordt en de normale procesgang wordt hervat. Indien de servicemanagers er 
onderling niet uitkomen vormt Stichting MedMij het escalatiekanaal. Namens en samen met de escalerende 
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partijen zal zij bemiddelen om een oplossing te vinden en tijdelijk toezien op de procesgang (totdat het 
normale proces kan worden hervat).  

Toetsing functies oplossing van Deelnemers 
Dit betreft de PGO’s en de DVZA’s van de Deelnemers. De goede werking van het stelsel en de daarin 
opgenomen oplossingen wordt door de beheerorganisatie bewaakt aan de hand van tweewekelijks door de 
Deelnemers verstrekte logbestanden over de gegevensuitwisseling in het stelsel. 

Toetsing leveranciers hulpmiddelen  
De Deelnemers zijn de leveranciers van de hulpmiddelen. 

Toetsing bevragingen dienstverleners aan burgers 
Dit is geen onderdeel van MedMij. 
 
Toetsing servicekwaliteit overheidspartijen  
Dit is geen onderdeel van MedMij. 

Toetsing gebruik hulpmiddelen bij burgers  
Dit is geen onderdeel van MedMij. 
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Bijlage 4 – Toelating en toetsing 
Zorgeloos Vastgoed 

Beheerstructuur 

Beheerder stelsel 
De beheerstructuur van Zorgeloos Vastgoed is in ontwikkeling. De huidige structuur is weergegeven in 
onderstaande figuur. 

 

Figuur 8 - Actoren huidige governance Zorgeloos Vastgoed 

Rolverdeling en verantwoordelijkheden huidige governance 
 

Bestuur 
Het bestuur is als beheerder van het stelsel het hoogste orgaan van Zorgeloos Vastgoed. Besluitvorming op 
strategisch vlak vindt plaats in dit gremium. Van iedere initiatiefnemer participeert ten minste één 
bestuurslid, vergezeld door het lid van de Regiegroep. De programmamanager is voorzitter van dit overleg. 
Binnen het bestuur worden op basis van een absolute meerderheid besluiten genomen. Indien een 
bestuurslid niet aanwezig kan zijn, kan hij een ander persoon machtigen. Het bestuur vergadert tenminste 
viermaal per jaar. 

Regiegroep 
De Regiegroep bestaat uit MT-leden van de vier initiatiefnemers. Zij neemt beslissingen op tactisch vlak en 
geeft richting, kaders en opdrachten aan de werkgroepen. Van iedere initiatiefnemer participeert ten 
minste één persoon in deze groep.  

Programmateam 
De aansturing, ontwikkeling en ondersteuning van het programma is belegd in het programmateam. Het 
team adviseert, coördineert en faciliteert de (samenwerking tussen) verschillende gremia en zit deze ook 
voor. Daarvoor werkt zij inhoudelijk stukken uit ten behoeve van bespreking in werkgroepen. Zij bewaakt 
planning en voortgang en borgt dat de ontwikkeling van het stelsel conform de governance, Mission 
Statement en Manifest plaatsvindt. Daarnaast draagt zij zorg voor overkoepelende activiteiten en 
doelstellingen, zoals communicatie, consultaties en de begeleiding bij implementatie. 
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Werkgroepen 
Werkgroepen werken opdracht- en onderwerp-gericht aan onderdelen van het afsprakenstelsel. 
Werkgroepen zijn structureel van aard: ze bestaan als klankbord en ter advisering omtrent de volgende 
bouwblokken van het stelsel:  

• Visie: De werkgroep Visie adviseert het programmateam en de regiegroep over de (door)ontwikkeling 
van het afsprakenstelsel als geheel en de inhoudelijke releases, om de visie en missie te 
verwezenlijken. Ze toetst de samenhang en inrichting van het stelsel tegenover de Grondslagen. 

• Taxonomie: De werkgroep Taxonomie richt zich op informatie vraagstukken binnen het stelsel. Zij is 
verantwoordelijk voor en ontwikkelt en het beheert de taxonomie, informatiemodellen en alle daarbij 
behorende componenten. 

• Architectuur: De werkgroep Architectuur richt zich op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie 
van informatie-uitwisseling in de vastgoedketen, binnen de juridische kaders waaronder Regie op 
Gegevens.  

• Juridisch: De werkgroep Juridisch ziet toe op de wet- en regelgeving die van toepassing is op het 
stelsel, zowel inhoudelijk als op de samenwerking. Zij onderhoudt hiertoe het Juridisch Kader en 
adviseert over de juridische aspecten van de inrichting en ontwikkeling van het stelsel en de 
organisatie daar omheen. 

• Afsprakenstelsel: De werkgroep afsprakenstelsel richt zich evenals Architectuur op het verbeteren van 
de effectiviteit en efficiëntie van informatie-uitwisseling in de vastgoedketen, echter vanuit een 
businessperspectief. Zij draagt bij aan de ontwikkeling en het beheer van functionele en operationele 
afspraken. 

Expertgroepen  
Deze groepen kunnen een ad hoc of een structurele basis kennen en worden gevormd door experts op één 
of meerdere aandachtsgebieden.  De groepen dienen ter ondersteuning aan de werkgroepen en hebben tot 
doel om input, feedback en advies te geven. 

Zorgeloos Vastgoed is voornemens de bestuursstructuur te wijzigen om te komen tot de onderstaand 
weergegeven inrichting. 

 

Figuur 9 - Actoren toekomstige governance Zorgeloos Vastgoed 

Adviesraad 
De Adviesraad is het gremium voor alle toekomstige participanten van Zorgeloos Vastgoed. Zij wordt 
geconsulteerd bij inhoudelijke wijzigingen van het afsprakenstelsel.  
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Beheerorganisatie 
Ten aanzien van het correct functioneren van het stelsel conform visie, missie en manifest heeft de 
beheerorganisatie de volgende verantwoordelijkheden: 

• Bewaken van samenhang, neutraliteit en openheid van het stelsel en ervoor zorgdragen dat de 
organen van Zorgeloos Vastgoed voorzien worden van de juiste informatie om hun activiteiten uit te 
voeren en beslissingen te nemen; 

• Naar buiten treden namens Zorgeloos Vastgoed en daarmee, vanuit missie en visie, de belangen van 
het stelsel behartigen; 

• Ontwikkelingen van buiten Zorgeloos Vastgoed in context plaatsen en daar adequaat op reageren. 
Voorbeelden hiervan zijn wet- en regelgeving, zoals eIDAS en de Wdo, maar ook de verdere adoptie 
van digitale middelen in het vastgoeddomein; 

• Projectmanagement van werkgroepen en overkoepelend voor het management van het gehele stelsel. 

• Opstellen van o.a. jaarplannen en het uitzetten en bewaken van de planning. Groeperen van relevante 
activiteiten en zorgdragen voor een uitvoering waarin wensen, eisen en belangen zorgvuldig worden 
meegenomen in de verdere ontwikkeling van het stelsel; 

• Bewaking van de financiële planning en uitputting van deze middelen; 

• Risico- & incidentmanagement door verzorgen van een integraal beeld, indien opstellen van beleid op 
en periodieke afstemming met betrokken partijen. 

Ten aanzien van het door ontwikkelen van het stelsel heeft de beheerorganisatie de volgende 
verantwoordelijkheden: 

• Beheer van de afsprakenset; 

• Change- en releasemanagement; 

• Regie op ketenwijzigingen; 

• Regie op toe- en uittreding; 

• Handhaven aansluitovereenkomst; 

• Implementatieondersteuning; 

• Aanspreekpunt, voorlichting en communicatie. 

Transparantie beheerstructuur 
De beheerstructuur is gedocumenteerd en openbaar gepubliceerd.  

Toelating 

Toetredingsbeleid 
Toetreden tot het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed kan door te voldoen aan de afsprakenset voor de 
betreffende rol en dit aan te tonen tijdens het toetredingsproces. 

Toetredingscriteria 
De beheerorganisatie stelt tijdens de implementatie vast dat: 

• De softwareleverancier is gevestigd in Nederland, dan wel in de Europese Unie; 
• Alle relevante contract- en contactgegevens volledig en actueel zijn; 

• Wordt voldaan aan de afsprakenset die geldt voor de rol Softwareleverancier Consument of 
Softwareleverancier Dienstverlener. 

• De kandidaat-aangeslotene tenminste één gegevensdienst uit de stelselcatalogus heeft 
geïmplementeerd. 

• De kandidaat-aangeslotene beschikt over de voor zijn rol vereiste certificaten en/of verklaringen, zoals 
beschreven in het Normenkader Informatiebeveiliging. 

Toetredingsproces 
Nadat een softwareleverancier zich heeft gemeld bij Zorgeloos Vastgoed om toe te treden in één van beide 
rollen, ziet de beheerorganisatie erop toe dat deze kandidaat-aangeslotene ondersteuning krijgt bij de 
implementatie. 
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Voordat een kandidaat-aangeslotene overgaat tot implementatie van een gegevensdienst, kan hij Zorgeloos 
Vastgoed vragen om een voorlopig advies waarin alle afspraken wordt getoetst, behoudens de correcte 
uitvoering van de desbetreffende gegevensdienst. Indien een partij na toetreding op een later tijdstip 
additionele gegevensdiensten implementeert, is het Testbeleid van toepassing. 

Nadat de kandidaat-aangeslotene aangeeft de implementatie rond te hebben, toont hij aan te voldoen aan alle 
afspraken voor de betreffende rol. Hierop stelt Zorgeloos Vastgoed een advies omtrent de voorgenomen 
toetreding vast en legt deze voor aan het bestuur. Het bestuur besluit over de definitieve toetreding. 
Toetreding wordt enkel afgewezen indien niet voldaan wordt aan de afspraken en voorwaarden, of indien er 
sprake is van een andere zwaarwegende reden. 

Nadat het bestuur het advies heeft overgenomen, wordt de toetreding officieel gemaakt. De Deelnemer sluit 
een Aansluitovereenkomst met de stichting MedMij en wordt toegevoegd aan de Deelnemerslijst. 

Ten slotte wordt de toetreding middels een publicatie aan Deelnemers en buitenstaanders bekendgemaakt. 

Toetsingsmechanismen 

Toetsingsproces: nalevingsbeleid 
Zorgeloos Vastgoed kan vanuit het Toetredingsproces, bij de implementatie van nieuwe versies en op aangeven 
van enige partij een signaal ontvangen dat een afspraak niet wordt nageleefd. Hierop zal Zorgeloos Vastgoed in 
gesprek gaan met de betreffende Softwareleverancier en waar nodig aanvullende informatie ophalen om te 
bepalen of er inderdaad sprake is van niet-naleving, al dan niet van tijdelijke aard. 

Zorgeloos Vastgoed staat vervolgens de volgende middelen tot beschikking: 

1. Verzoek of aanwijzing tot nakoming afspraken; 
2. Officiële, schriftelijke waarschuwing; 
3. Uitsluiting tot werkgroepen en/of tot stelsel middels een doorhaling op de whitelist; 
4. Beëindiging van de (aansluit)overeenkomst. 

 
Toetsing van Deelnemers 
 

Beoordeling technische naleving  
Tenminste jaarlijks moeten whitebox applicatiepenetratietesten worden uitgevoerd op de externe 
koppelvlakken door een externe, onafhankelijke organisatie. Bij toetreding heeft deze minimaal al één keer 
plaatsgevonden en moeten de hoog en middel risicobevindingen op externe Zorgeloos Vastgoed 
koppelvlakken zijn opgelost. 

Voor penetratietesten die worden uitgevoerd na toetreding dient een adequaat actieplan opgesteld te 
worden voor minimaal de hoog en middel risicobevindingen ten aanzien van de Zorgeloos Vastgoed-
dienstverlening. Dit actieplan wordt gedeeld met de beheerorganisatie van Zorgeloos Vastgoed. De 
corrigerende maatregelen worden tijdig doorgevoerd. 

De beheerprocessen moeten aansluiten op de Beveiligingsbeheerprocessen in het afsprakenstelsel ten 
aanzien van het beheer van technische kwetsbaarheden. Deze dienen ten minste te omvatten: 

• Identificeren van kwetsbaarheden in de eigen technologie, onderzoeken van relevantie van door de 
beheerorganisatie geïdentificeerde kwetsbaarheden inclusief terugkoppeling naar de 
beheerorganisatie hieromtrent; 

• Het patchen van systemen of anderzijds mitigeren van de kwetsbaarheid; 

• Het tijdig kunnen doorlopen van de gehele procedure bij hoog risico-kwetsbaarheden. 

Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers 
Deelnemers zien toe op een correcte naleving van de relevante beheersmaatregelen zoals binnen vanuit 
het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed opgesteld en bij de betreffende Deelnemer belegd. Dit borgt dat 
Deelnemers in geval van calamiteiten of incidenten handelen conform een uniform en eenduidig proces en 

https://zorgeloosvastgoed.atlassian.net/wiki/spaces/ZW1/pages/401276964
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dat processen en procedures voor het behandelen van incidenten en calamiteiten aansluiten op de 
Beveiligingsbeheerprocessen van Zorgeloos Vastgoed.  

Deelnemers informeren elkaar binnen 48 uur wanneer zij informatie hebben over opgetreden of verwachte 
kwetsbaarheden die van invloed kunnen zijn op het afsprakenstelsel van Zorgeloos Vastgoed. Het kan hier 
bijvoorbeeld gaan om informatie verkregen via het NCSC, penetratietesten of een Responsible Disclosure-
melding. Kwetsbaarheden en incidenten die betrekking hebben op gegevens of het functioneren van het 
afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed moeten binnen 48 uur gemeld te worden bij het centrale 
aanspreekpunt binnen Zorgeloos Vastgoed. Softwareleveranciers Dienstverlener maken hierover zo nodig 
afspraken met de overige aangesloten Dienstverleners. 

Toetsing functies oplossingen Deelnemers 
Om het doel van betrouwbare digitale uitwisseling van informatie door de keten heen en met consumenten te 
bereiken, zijn een viertal functies van primair belang: 

• Identificatie & Authenticatie: Dienstverleners kunnen consumenten herkennen op basis van een 
digitale identiteit van een hoge betrouwbaarheid. 

• Digitaal ondertekenen: Gegevens (en documenten) dienen voorzien te kunnen worden van een 
elektronische handtekening(en), zodat (digitaal) verifieerbaar is dat consumenten zich gecommitteerd 
hebben aan een specifieke versie van een overeenkomst; 

• Digitale Kluis of Online Data Storage (ODS): Informatie, die niet betrokken wordt uit een authentieke 
bron, dient veilig opgeslagen te worden en van daaruit uitgewisseld kunnen worden. 

• Consentmanagement: De consument heeft een actieve rol in het verlenen of weigeren van 
toestemming (consent) om gegevens in te kunnen zien. 

Toetsing leveranciers hulpmiddelen  
De Deelnemers zijn de leveranciers van de hulpmiddelen. 

Toetsing bevragingen dienstverleners aan burgers 
Dit is geen onderdeel van Zorgeloos Vastgoed. 
 
Toetsing servicekwaliteit overheidspartijen  
Dit is geen onderdeel van Zorgeloos Vastgoed. 

Toetsing gebruik hulpmiddelen bij burgers  
Dit is geen onderdeel van Zorgeloos Vastgoed. 
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Bijlage 5 – Toelating en toetsing PSD2 

Beheerstructuur 

Beheerder stelsel 
Het Ministerie van Financiën is de beheerder van PSD2 in Nederland.  

Rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen governance 
In Nederland zijn er vier toezichthouders voor het toezicht op PSD2: 
 

• De Nederlandsche Bank (DNB) is prudentieel toezichthouder. Zij verleent vergunningen aan banken, 
betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen. Verder ziet DNB toe op onder meer de financiële 
positie van banken, betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen, de veilige toegang tot 
betaalrekeningen, de beheersing van risico’s en de authenticatie (de wijze waarop de gebruiker zich 
kenbaar maakt tegenover de bank en toestemming geeft voor toegang tot de rekening).  

• De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op de toegang tot betaalsystemen en 
betaalrekeningdiensten. De ACM houdt ook toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik 
van een betaalmiddel. Daarnaast houdt de ACM toezicht op de naleving van de mededingingsregels. 

• De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onder meer toezicht op de informatieverstrekking van 
betaaldienstverleners, de inrichting van klachtenprocedures en het recht van rekeninghouders om 
gebruik te maken van rekeninginformatiediensten en betaalinitiatiediensten. 

• De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de bescherming van de privacy van mensen. Daarbij 
kijkt de AP naar de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naar de eisen 
die zijn opgenomen in PSD2. 

Toelating 

Toelatingsproces 
Alle aanbieders van betaaldiensten in Nederland dienen te beschikken over een vergunning, verstrekt door 
DNB (bij aanbieders van enkel rekeninginformatiediensten gaat het om een registratie i.p.v. een vergunning). 
Onderstaand schema toont de tien stappen die worden doorlopen in het toetredingsproces. 
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Figuur 10 - Stappen vergunningverlening PSD2 

Klachtenprocedure 
Klachten over financiële instellingen of meldingen van (vermoedens van) misstanden in de financiële sector of 
bij DNB kunnen worden aangemeld bij DNB (info@dnb.nl). Consumenten kunnen ook terecht bij het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

De EBA heeft een aantal richtsnoeren gepubliceerd inzake klachtenprocedures met betrekking tot vermeende 
inbreuken op PSD2. DNB heeft aangegeven aan deze richtsnoeren te (gaan) voldoen.  

Sancties 
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DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer een bedrijf 
zonder een vergunning of vrijstelling van DNB toch betaaldiensten verleent, en niet is uitgezonderd van de 
vergunningplicht, kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder 
dwangsom of een bestuurlijke boete. 

Een overtreding van de Wft is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte 
doen bij het Openbaar Ministerie. 

Art.13 van de PSD2 benoemt de condities waaronder de vergunning van een Deelnemer kan worden 
ingetrokken. 

Als banken toegang van een betaal- of elektronische geldinstelling tot de betaalrekeningen weigeren of een 
bestaande bankrelatie met een betaal- of elektronische geldinstelling opzeggen, moeten zij dat melden bij de 
ACM. De ACM kan controleren of de toetsing van de bank op objectieve, evenredige en niet-discriminerende 
wijze heeft plaatsgevonden. Het betreft hierbij open normen, waarbij toetsing op basis van dossiervorming 
plaatsvindt. Als de ACM vaststelt dat er geen goede gronden zijn om toegang te weigeren of opzeggen, 
bijvoorbeeld omdat partijen categorisch uitgesloten worden in plaats van op basis van een individuele 
beoordeling, kan zij actie ondernemen, waaronder een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Voor 
zover bekend is dit in de praktijk niet voorgekomen. 

Versiebeheereisen 
De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. 
Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. De Wet 
financieel toezicht (Wft) blijft actueel door een jaarlijkse wijzigingcyclus. Op deze manier kan de overheid 
veranderingen of nieuwe regels op een overzichtelijke manier doorvoeren. 

De PSD2- wetgeving en de daaronder ontwikkelde nadere wetgeving worden door de Europese Commissie 
respectievelijk de EBA beheerd. 

Toetsingsmechanismen 

Toezicht retailbetalingsverkeer 
Om de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen, houdt DNB toezicht op instellingen en systemen 
die betaaltransacties verwerken (voorkomen van infrastructurele systeemrisico’s en ernstige verstoringen in 
betalings- en effectenverkeer) en realiseert DNB i.s.m. met koepels van vraag- en aanbodzijde een toegankelijk, 
veilig, betrouwbaar en efficiënt (retail)betalingsverkeer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 
(MOB).  

DNB houdt toezicht op individuele betaaldienstaanbieders: 

• Banken, betaalinstellingen (w.o. betaalinitiatiedienstaanbieders), elektronische geldinstellingen  

• Rekeninginformatiedienstaanbieders 

• Afwikkelondernemingen 

DNB houdt informeel toezicht op de betaalinfrastructuur en betaalproducten o.b.v. morele overreding ("moral 
suasion”). Dit doorlopend toezicht gebeurt middels periodieke gesprekken. Deelnemers moeten wijzigingen 
van bedrijfsprocessen melden aan DNB. Dit kan aanleiding zijn voor een toetsing. Er is geen vaste jaarlijkse 
toetsing. De complexiteit van een toetsing is sterk afhankelijk van het type organisatie. 

Toetsing van digitale hulpmiddelen Deelnemers 
De API-interfaces waarmee betaalrekeningaanbieders geautoriseerde aanbieders van betaalinitiatie- en 
rekeninginformatiediensten toegang bieden tot betaalrekeninggegevens kunnen worden gekenmerkt als 
digitale hulpmiddelen in het PSD2-stelsel. Het is niet duidelijk of de API-interfaces periodiek of ad-hoc worden 
getoetst. 

Toetsing leveranciers hulpmiddelen  
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PSD2 benoemt geen eisen aan leveranciers van de API-interfaces, behalve dan dat de betaalrekeningaanbieder 
zelf voor de door hem onder PSD2 aangeboden API(‘s) verantwoordelijk blijft. 

Toetsing bevragingen dienstverleners aan burgers 
Bevragingen door dienstverleners aan burgers zijn geen onderdeel van PSD2. Het beheer door Deelnemers van 
toestemmingen van rekeninghouders kan worden getoetst door de AP. Of dit in de praktijk gebeurt, is niet 
bekend. 

Toetsing servicekwaliteit overheidspartijen  
Hiervan is voor zover bekend geen sprake. 

Toetsing gebruik hulpmiddelen bij burgers  
Een belangrijke taak van de AFM is het toezicht op de kwaliteit van de informatieverstrekking van 
betaaldienstverleners. Ook houdt de AFM toezicht op de inrichting van klachtenprocedures en het recht op de 
toegang tot betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten. 
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Bijlage 6 – Toelating en toetsing 
eHerkenning 

Beheerstructuur 

Beheerder stelsel 
Logius is de beheerder van eHerkenning in Nederland. 

Rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen governance 
In de besturing van Elektronische Toegangsdiensten worden drie lagen onderscheiden: 

Strategisch beheer 
Dit omvat o.a. 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 en lange termijn doorontwikkeling van het afsprakenstelsel. 

Het Strategisch Beraad is een overleggremium dat tot taak heeft onderwerpen aan de orde te stellen 
overeenkomstig het door haar opgestelde strategisch meerjarenplan. Ook kunnen onderwerpen worden 
ingebracht van strategische aard, zoals financiering, doorontwikkeling, vraagstukken van transparantie, 
toezicht, veiligheid en van internationale aard. Het Strategisch Beraad is een samenwerkingsverband zonder 
rechtspersoonlijkheid en is geen bestuursorgaan in de zin van de Awb.  

Tactisch beheer 
Dit omvat o.a. het managen van het wijzigingenbeheer van het afsprakenstelsel, indien nodig het managen 
van incidenten en de algemene communicatie over Elektronische Toegangsdiensten. 

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. Daarnaast 
kunnen ook overige tactische of operationele onderwerpen worden ingebracht zoals veiligheidsincidenten, 
het beheer van de website en vraagstukken ten aanzien van het wijzigingsproces. Ook ervaringen van 
eindgebruikers kunnen aan de orde komen.  

Operationeel beheer 
Dit omvat 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. 

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

Toelating 

Toetredingsbeleid 
Toetreden tot het afsprakenstelsel eHerkenning kan door te voldoen aan de afsprakenset voor de betreffende 
rol en dit aan te tonen tijdens het toetredingsproces. 

• De toetredende Deelnemer dient het toetredingsproces met goed gevolg te doorlopen. Het succesvol 
doorlopen van de testen van de conformiteit van technische voorzieningen is hier onderdeel van.  

• De Deelnemer heeft alle processen en procedures die noodzakelijk zijn voor het leveren van 
Herkenningsdiensten op het gespecificeerde betrouwbaarheidsniveau volledig gedocumenteerd en 
opgeleverd. Wanneer een Deelnemer relevante wijzigingen aanbrengt kan het zijn dat onderdelen van 
de toetredingsprocedure herhaald moeten worden. 
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• De Deelnemer beschikt over de certificaten die expliciet voor het afsprakenstelsel noodzakelijk zijn of 
die uit toepasselijke wet- en regelgeving volgen. 

• De Deelnemer heeft de Deelnemersovereenkomst geaccepteerd en ondertekend. 

Toetredingscriteria 
Om toe te kunnen treden tot het afsprakenstelsel dient een Deelnemer aan de volgende eisen te voldoen: 

Algemene eisen 
Het is van belang dat de Deelnemer identificeerbaar is en kan voldoen aan zijn verplichtingen. Daarvoor is 
het volgende nodig: 

• De Deelnemer drijft een onderneming en is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister; 

• De Deelnemer hanteert binnen Elektronische Toegangsdiensten uitsluitend een geregistreerde 
handelsnaam; 

• De Deelnemer verkeert niet in staat van faillissement, aan hem is geen surséance van betaling 
verleend en voor hem geldt geen schuldsaneringsregeling. Ook is ten aanzien van de Deelnemer geen 
faillissement aangevraagd en heeft de Deelnemer niet opgehouden zijn schulden te betalen. 

Eisen aan personeel 
Ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening, dient bij het leveren van eHerkenningsdiensten 
betrokken personeel voldoende bekwaam te zijn. Daarvoor is het volgende nodig: 

• De Deelnemer heeft op basis van CV’s van personeel aangetoond over voldoende opleiding en 
ervaring te beschikken om aan het afsprakenstelsel te kunnen voldoen, met name op de volgende 
gebieden: juridisch, techniek, standaarden en het aanbieden van online diensten.  

• Het betreffende personeel hoeft niet in een arbeidsrelatie tot de Deelnemer te staan, het gaat erom 
dat de Deelnemer kan aantonen dat het personeel dat bij het leveren van Herkenningsdiensten 
betrokken is en voldoende opgeleid en ervaren is.  

• Een Deelnemer kan op andere wijze invulling geven aan het aantonen van kwalificaties van de mensen 
waarvan zij gebruik maken die relevant zijn in kader van Elektronische Toegangsdiensten. 

Eisen aan derden 
Als een Deelnemer gebruik maakt van derden (denk aan een onderaannemer) bij het vervullen van de rol 
(MU, AD, MR, HM) dan is de Deelnemer verantwoordelijk dat deze gehele keten voldoet aan de afspraken 
en verplichtingen genoemd in het stelsel.  

Indien een Deelnemer gebruik wil maken/ gebruik maakt van derden dan wordt dit gezien als een 
proceswijziging waarvoor het toetredingsproces moet worden doorlopen. De Deelnemer biedt deze 
diensten (HM, MU, AD, MR) aan op eigen naam en/of label. 

Het leveren van diensten als derde bij verkoopactiviteiten van de Deelnemer wordt niet gezien als het 
ondersteunen van het vervullen van de rol (MU, AD, MR, HM). Voor het gebruik maken van derden bij 
verkoopactiviteiten gelden de beschreven afspraken onder Samenwerking met externe verkoopkanalen en 
Eisen communicatie bij samenwerking met externe verkoopkanalen. Het is niet toegestaan dat deze derden 
een rol vervullen of activiteiten uitvoeren in het (deel)proces van de rollen waarmee de Deelnemer is 
toegetreden. Als ze dat wel doen dan wordt dat gezien als het ondersteunen als derde (als onderaannemer) 
in het vervullen van de rol waarvoor het toetredingsproces moet worden doorlopen. 

De Deelnemer dient met derden (te weten onderaannemers) in een onderlinge overeenkomst afspraken te 
maken over: 

• Exit(plan) 

• Eigendom van klant- en loggegevens 

• Aansprakelijkheid 

Bij wijzigingen/overdracht van derden (te weten onderaannemers) dient de continuïteit van de 
dienstverlening van de Deelnemer te zijn gewaarborgd. 
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Eisen aan combinaties van Deelnemers 
Als combinaties van Deelnemers willen toetreden dan is dat mogelijk. In dat geval dienen alle Deelnemers 
te voldoen aan de toetredingseisen.  

Indien de combinatie onder een gemeenschappelijke naam eHerkenningsdiensten wil verrichten, dienen de 
leden van de combinatie vanaf de start van deelname zodanig samen te werken dat ieder van de 
combinanten hoofdelijk aansprakelijk is voor de volledige en correcte nakoming van alle verbintenissen 
jegens de Eigenaar. Alle combinanten dienen te voldoen aan de toetredingseisen. Bij wijziging in de 
samenstelling van de combinatie moet de toetredingsprocedure voor nieuwe combinanten opnieuw 
worden doorlopen. 

Toetredingsproces 
Het Proces Toetreden beschrijft de stappen die genomen moeten worden om toe te treden tot het 
afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit proces is weergegeven in onderstaand diagram. 
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Figuur 11 - Proces Toetreden eHerkenning 
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De toetredende Deelnemer heeft tijdens het proces vooral te maken met de Beheerorganisatie (Logius). De 
Beheerorganisatie stelt een simulator/testomgeving ter beschikking waarmee de toetreder de technische 
aansluiting op het stelsel kan configureren. Er is een ticketsysteem waarmee toetreders vragen kunnen stellen 
en advies kunnen krijgen van Logius. Logius ondersteunt de toetreder met het opstellen van de documentatie 
voor het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen (vertegenwoordigd door AT). 

Het Proces Uittreden heeft als doel te zorgen voor een ordentelijke uittreding waarbij risico's zoals 
imagoschade, vertrouwensschade, onderbreking in de continuïteit en beschikbaarheid tot een minimum 
beperkt worden. Door toezicht op dit proces te houden wordt gewaarborgd dat de uittredende Deelnemer 
voldoende rekening houdt met de belangen van de in het stelsel actief blijvende gebruikers en dienstverleners. 

 

Figuur 12 - Proces Uittreden eHerkenning 
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Change- en releasebeleid 
Het Proces Change en Release beschrijft het proces van het ontstaan van een wijziging, de toetsing en de 
besluitvorming en het verwerken van de wijziging in het Afsprakenstelsel.  

 
Figuur 13 - Proces Change en Release eHerkenning 

Indien een wijziging de juridische of technische strekking van het Afsprakenstelsel niet aantast mag de wijziging 
direct worden doorgevoerd in het Afsprakenstelsel. Dit omvat wijzigingen zoals het herstructureren van 
content, het corrigeren van taal- en stijlfouten en het onderhoud aan hyperlinks en labels.  

Bij wijzigingen van koppelvlakken geven alle partijen na implementatie een verklaring van testen en een 
demonstratie van de goede werking van de koppelvlakken aan de Beheerorganisatie. In andere situaties 
hoeven Deelnemers wijzigingen alleen te melden aan AT, bijvoorbeeld bij het implementeren van verificatie op 
afstand door Middelen Uitgevers. Sommige wijzigingen hoeven pas te worden doorgevoerd na een inspectie 
van AT. 
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Toetsing 

Toetsingsproces: nalevingsbeleid 
De Toezichthouder heeft de volgende bevoegdheden: 

• Het doen van onderzoek en waarheidsvinding ter toetsing van conformiteit met het Afsprakenstelsel; 

• Het nemen van een besluit, in de rol van eigenaar, omtrent toetreding of uittreding van Deelnemers 
aan het Afsprakenstelsel; 

• Op basis van een transparant en proportioneel interventiebeleid, interveniëren bij non-conformiteit 
met het Afsprakenstelsel. 

Daarbij bestaan de volgende interventiemogelijkheden: 

• Verzoek of aanwijzing om een tekortkoming op te heffen; 

• Opdracht geven aan een Deelnemer om de dienstverlening of delen daarvan, tijdelijk te schorsen; 
• De Deelnemersovereenkomst met een Deelnemer te beëindigen; 

• Een formele waarschuwing geven; 

• Uitsluiting van pilots en andere nieuwe ontwikkelingen; 

• Een verbod uitvaardigen om nieuwe gebruikers aan te nemen; 

• Een verbod uitvaardigen om nieuwe dienstverleners te bedienen; 

• Opdracht geven aan Deelnemers om: 
o Een uitgegeven authenticatiemiddel in te trekken; 
o Een dienstverlener te schorsen; 
o Een gebruiker te schorsen als gebruiker van een authenticatiemiddel en/of machtiging. 

Artikel 6 van de Deelnemersovereenkomst stelt dat in het kader van aansprakelijkheid de algemene regels van 
het Nederlands recht gelden ten aanzien van de inhoud en omvang van wettelijke verplichtingen tot 
schadevergoeding. 

AT maakt een jaarlijkse planning en houd hierin de nodige ruimte vrij voor incidentele toetsingen. De 
Deelnemer moet de interne wijziging voorleggen aan AT, zij beoordelen of de wijziging gecontroleerd moet 
worden als een nieuwe toetreding of dat de wijziging klein genoeg is zodat het voldoende is deze te 
controleren tijdens de periodieke controle. Het kan zo zijn dat de Deelnemer een audit moet laten doen naar 
de onderaannemers waar zij gebruik van maakt. 

Als uiterste sanctie in geval van het niet naleven van het afsprakenstelsel, kan de Eigenaar besluiten om de 
Deelnemersovereenkomst met de Deelnemer te beëindigen. 

Aanleidingen toetsing 
AT toetst Deelnemers aan de hand van een schema rekening houdend met de laatste inspecties. Van dit 
schema wordt afgeweken op basis van risico's die zich voordoen. 

Daarnaast toetst AT naar aanleiding van het doorgeven van grote interne wijzigingen bij een Deelnemer. 

Klachtenprocedure 
Meldingen en klachten van Deelnemers, dienstverleners en dienstafnemers ten aanzien van de veilige en 
betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel worden aan de Toezichthouder gedaan.  De Toezichthouder 
behandelt handhavingsverzoeken, meldingen en klachten over de veilige en betrouwbare werking van het 
Afsprakenstelsel. De Toezichthouder behandelt geen zakelijke geschillen tussen Deelnemers of 
Dienstafnemers. 
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Figuur 14 - Proces informeren toezichthouder eHerkenning 

In het geval dat Deelnemers klachten hebben, moeten zij dit onderling oplossen, bijvoorbeeld door dit te 
bespreken in het operationeel, tactisch of strategisch beraad. Als de Deelnemers er samen niet uitkomen kijkt 
AT sommige individuele gevallen na. AT grijpt met name in als de veiligheid van het afsprakenstelsel in het 
geding komt. Bijvoorbeeld als een Deelnemer niet reageert op klachten van andere Deelnemers en AT inschat 
dat dit een gevaar oplevert voor de veiligheid of continuïteit van het afsprakenstelsel. AT kan dan een 
informeel vooronderzoek starten, en direct reageren bij een mogelijk gevaar. 

Toetsing leveranciers hulpmiddelen  
De Deelnemers zijn tevens de leveranciers van hulpmiddelen (inlogmiddelen en machtigingenregisters).  

Toetsing bevragingen dienstverleners aan burgers 
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In het afsprakenstelsel is geen sprake van bevragingen door dienstverleners aan burgers. Diensten afnemers 
zijn medewerkers van organisaties. 

Toetsing servicekwaliteit overheidspartijen  
In het Juridisch kader van het Afsprakenstelsel Elektronische toegangsdiensten is het indirect toezicht op 
Dienstverleners opgenomen. Indirect toezicht houdt in dat de Toezichthouder er op toe ziet dat 
Herkenningsmakelaars op afdoende wijze de naleving van de stelselvoorwaarden door Dienstverleners 
controleren. 

Om ervoor te zorgen dat de Herkenningsmakelaar hier aan opvolging geeft is een zelfverklaring opgesteld. 
Deze zelfverklaring is, in combinatie met de dienstverleningsovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden van het 
afsprakenstelsel en de testresultaten voor aansluiting, een middel om indirect toezicht te kunnen houden op 
de naleving van de afspraken van het afsprakenstelsel door de Dienstverlener. De zelfverklaring wordt door de 
Dienstverlener aan de Herkenningsmakelaar (HM) overlegd bij het aangaan van een overeenkomst.  

De zelfverklaring heeft betrekking op het door de Dienstverlener zorgdragen de juistheid en actualiteit van 
metadata en gegevens voor de Dienstcatalogus, de beveiliging van technische componenten, wijzigingsbeheer, 
hardening, toegangsbeveiliging, geheimhouding, risicobeheer en privacy beheer. 

Het uitgangspunt is dat de zelfverklaring éénmalig door de Dienstverlener wordt ondertekend, tenzij er sprake 
is van: 

• Een wijziging in de juridische entiteit van de Dienstverlener (bijvoorbeeld overname of splitsing); 

• Een grote technische wijziging die impact heeft op het Koppelvlak DV-HM;   

• Nieuwe online diensten van de Dienstverlener;   

• Een substantiële wijzing aan reeds aangesloten diensten (bijvoorbeeld vernieuwing of herinrichting, 
gevolgen voor het betrouwbaarheidsniveau); 

• Een substantieel wijziging aan infrastructuur die onderliggend is aan de online dienst (uitbesteding aan 
een andere partij, grootschalige vervangingen van apparatuur). 

Toetsing gebruik hulpmiddelen bij burgers  
In het afsprakenstelsel is geen sprake van hulpmiddelen in gebruik bij burgers. Diensten afnemers zijn 
medewerkers van organisaties. 
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