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Op donderdag 22 juni 2017 organiseert Nederland ICT voor het ministerie van BZK een ICT 

Markttoets over het programma Digitaal 2017. 

 

De in voorbereiding zijnde Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (onderdeel van 

de Algemene wet bestuursrecht) regelt dat burgers en bedrijven ‘berichten’ altijd elektronisch 

naar een bestuursorgaan kunnen verzenden als dat ook schriftelijk kan. Burgers en bedrijven 

krijgen hiermee het recht op een elektronisch kanaal voor het indienen van een aanvraag. Het 

programma Digitaal 2017 van het ministerie van BZK helpt dit mogelijk maken.  

Uitgangspunt bij de wet en voor het programma is dat overheidsorganisaties primair zelf 

verantwoordelijk zijn om acties te ondernemen. Het programma Digitaal 2017 van de 

ministeries van BZK en EZ ondersteunt organisaties waar mogelijk (zie 

www.digitaleoverheid.nl). Het programma heeft een implementatieagenda opgesteld om de 

groei van het aanbod aan digitale producten en diensten te faciliteren en te monitoren, zodat 

er een dekkend digitaal landschap voor overheidsproducten en -diensten ontstaat. Ter 

ondersteuning daarvan is de handreiking Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 

opgesteld (zie bijlage). 

Via een marktconsultatie wil het programma Digitaal 2017 leveranciers informeren, stimuleren 

en met elkaar in gesprek brengen hoe overheden kunnen worden geholpen het recht op een 

elektronisch kanaal te implementeren. En hoe een dekkend digitaal landschap voor het 

aanvragen van (alle) overheidsproducten en –diensten, die onder de nieuwe invulling van de 

Awb vallen, kan worden gerealiseerd.  

Het Rijk heeft voor deze marktconsultatie een instrument dat in afspraak met en onder 

verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet, de ICT Markttoets. 

Tijdens deze ICT Markttoets wil de opdrachtgever een aantal open vragen aan de markt 

voorleggen. 

1. Zijn er producten en diensten vanuit de markt beschikbaar om als marktpartij een 

aanbod te kunnen doen aan de betrokken bestuursorganen i.c. overheidsorganisaties 

om aan de wet te voldoen? 

a. Welke soorten producten en/of diensten zijn voor de realisatie van een dekkend 

digitaal landschap benodigd?  

b. Betreft dit onderhoud van bestaande systemen of nieuwbouw? 

c. Gaat de handreiking in op de grootste uitdagingen en/of risico’s voor 

bestuursorganen en marktpartijen om de wet te implementeren? 

http://www.digitaleoverheid.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2017/04/eindconcept-voorlopige-handreiking-implementatie-wet-modernisering-elektronisch-bestuurlijk-verkeer.pdf


Voor de digitale economie  

 

 

3 

 

2. Wat is nodig om je rol als marktpartij goed te kunnen uitoefenen? 

a. Is de handreiking voldoende basis om een aanbod aan klanten te kunnen 

ontwikkelen? 

b. Past dit binnen bestaande (mantel)overeenkomsten of zijn nieuwe nodig? 

c. Wat is behalve de handreiking nog meer nodig voor marktpartijen of 

bestuursorganen?  

d. Waar zitten afhankelijkheden met eOverheids voorzieningen of andere 

Rijksbrede programma’s (GDI)? 

 

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die producten en/of realisatiediensten 

aanbieden t.b.v. het elektronisch bestuurlijk verkeer aan alle bestuursorganen (gemeenten, 

provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties). Kortom: marktpartijen met producten 

aan de dienstverlenings- (ofwel frontoffice-) kant van de overheid. 

De deelnemende functionaris van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid 

over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken producten en 

realisatiediensten. De deelnemende functionaris heeft de functie van directeur/manager 

Business Development, directeur/manager Innovatie, directeur/manager Productmanagement 

of CTO. Hij of zij is vanuit zijn of haar functie bekend met de ontwikkelingen m.b.t. de te 

wijzigen Algemene wet bestuursrecht. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk 

niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol. 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde 

persoon zich één dagdeel kan voorbereiden op de vragen, de handreiking in de bijlage heeft 

gelezen, beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de review van de concept-

rapportage (eind juni 2017). Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen 

organisatie te hebben opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de 

deelnemers kritisch, open en inhoudelijk kunnen discussiëren over implementatie van de 

gewijzigde Algemene wet bestuursrecht. Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. 

Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving wordt een 

selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de markt. 

Let op: vanwege de verwachte overschrijving worden no shows niet op prijs gesteld. Eenmaal 

aangemeld betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve 

bijdrage te leveren tijdens de workshop. 
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De ICT Markttoets vindt plaats op donderdag 22 juni van 13:00 tot 17:00 uur op een locatie in 

Den Haag. Tijdens een interactieve workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de 

orde. Vanaf 12.30 is er een inloop met koffie en een broodje. Na afloop van de ICT Markttoets 

is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een 

conceptrapportage op, die aan de deelnemers wordt voorgelegd. Op individuele basis kunnen 

zij schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de 

aanvullingen van de workshopdeelnemers, biedt vervolgens de eindrapportage aan het 

ministerie van BZK aan en zorgt dat deze door de gehele markt kan worden ingezien. 

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 12 juni via e -mail aanmelden voor de 

workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie 

niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep 

worden terzijde gelegd. Bij vragen, of als u overleg wil voeren over een workshopdeelnemer 

dan kunt u contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Op 16 juni 2017 krijgen de uitgenodigde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd voor 

deelname. De definitieve rapportage van de ICT Markttoets zal door Nederland ICT worden 

gepubliceerd zodat alle geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen. 

mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl?subject=Aanmelding%20ICT%20Markttoets%20Digitaal%202017

