
 

 

  

 

Adviescollege ICT-toetsing 

 

 

 

  

Datum 28 november 2022 

Betreft Toetsing verbetermaatregelen en plannen van aanpak IKT 

fase 3 

  

 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 
 
 

Kenmerk 

2022-0000650933 
 

 

Pagina 1 van 3  

 

Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming over het nieuw voor te hangen 
ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, acht ik het van groot 

belang dat de adviezen van uw College zorgvuldig worden meegenomen in zowel 
het Indringend Ketentesten van de landelijke voorziening DSO1 binnen het 

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) als de bredere integrale testaanpak. Uw 
advisering heeft grote waarde in het tot stand brengen van het DSO als geheel en 
de landelijke voorziening DSO in het bijzonder. 
 
De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving 
en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
hebben mij in de brief van 1 november jl. tegen die achtergrond gevraagd om 

gebruik te maken van uw aanbod - tijdens de bijeenkomt op 18 oktober 2022 met 
bovengenoemde commissies - om in overleg te treden over de aanpak van het 
Indringend testen van de DSO-ketens (IKT). Het verheugt mij dat deze bereidheid 
bij u aanwezig is. 
 

Op 8 november jl. heeft u met de programma directeur-generaal Ruimtelijke 

Ordening contact gehad over het uitvoeren van een toetsing op het plan van 
aanpak voor Indringend Ketentesten Fase 3. Zodat in het reeds lopende IKT 
traject nu en straks uw denklijnen kunnen worden verwerkt. Hiermee wordt 
hopelijk op voorhand voor alle testende en toetsende partijen duidelijk waaraan 
deze IKT testen (uiteindelijk) moeten voldoen. Zo voorkomen we inhoudelijke 
verschillen van inzicht en discussie over de uitwerking van deze testen. 
 

Versterking IKT 
Hierop vooruitlopend heb ik ter versterking van het Indringend Ketentesten een 
aantoonbaar deskundige marktpartij benaderd op het gebied van het vormgeven 
en uitvoeren van softwaretesten. Deze onafhankelijke experts dragen bij aan het 
concretiseren van de maatregelen in het plan van aanpak en zullen samen met de 
CIO van BZK vervolgens de uitvoering van het ketentesten monitoren. Vanuit hun 
testexpertise vervult deze partij de rol van Quality Assurance in het testproces.  

Deze gevalideerde testaanpak biedt mij, de softwareleveranciers en de 
medeoverheden aanvullende zekerheid en het verstevigt het draagvlak bij de 
testende partijen voor de resultaten van het Indringend Ketentesten.  
 

 
1 Zoals vastgelegd in artikel 20.20 e.v. Invoeringswet, Staatsblad 2020, 172 
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Inmiddels zijn in opvolging van uw advies van 10 oktober jl. ook maatregelen 
genomen om het centrale testteam te versterkten in capaciteit en kwaliteit. Ook 
zijn maatregelen genomen om de sturing op het totaal van alle testactiviteiten 

verder te verstevigen. Effecten hiervan zullen niet alleen in IKT 3, maar 
voornamelijk in opvolgende Indringende Ketentesten zichtbaar zijn.  

Over voorgenoemde punten en de aanpak voor IKT Fase 3 is inmiddels ambtelijk 
contact geweest met uw college. Enerzijds over de procesmatige aspecten en 
anderzijds via beantwoording van verduidelijkende expertvragen over het AcICT-
advies. Wederzijds is er bereidheid om met inbreng van de hiervoor genoemde 

expertise de IKT-aanpak te bezien. De besproken punten worden betrokken bij de 
bredere testaanpak. 

Adviesaanvraag aan het AcICT 

Op basis van de gevoerde gesprekken en bovenstaande punten wil ik u verzoeken 
om de genomen en geplande maatregelen ten aanzien van ketentesten naar 

aanleiding van uw advies te toetsen. Hierbij richt u zich op de inhoud van het plan 
van aanpak IKT3 (functionele ketentesten) en de toelichting op hoe niet 
functionele aspecten worden getoetst en, waar dat mogelijk is, getest in de keten. 
 

Bij deze toetsing staat de vraag centraal of dit ook in uw ogen voldoende 
zekerheid zal geven, nodig om de door u gesignaleerde risico’s bij inwerking te 
mitigeren. Hierbij wil ik u verzoeken om mij tijdens de periode van IKT fase 3 (op 
interactieve wijze) te adviseren bij het doorvoeren van eventuele verbeterpunten 
in de ketentestaanpak zodat wij aanvullende maatregelen hiertoe zo snel mogelijk 
in gang kunnen zetten.  
 

Ik benadruk bij deze adviesaanvraag dat het binnen een omvangrijk stelsel als 
DSO niet mogelijk is om alle gewenste testvariaties in de keten te testen en de 
verdeling van verantwoordelijkheden voor de werking van het stelsel hun basis in 
de wet hebben. Zodoende is gekozen voor een aanpak die daar recht aan doet en 

waarbij getest wordt op basis van te verwachten business risico’s bij de 
inwerkingtreding. Bij deze analyse laten we ons adviseren door de eerder 
genoemde experts op testgebied.  

 
Ik meld u dat ik hierbij akkoord ben met de door u aangegeven condities zoals u 
de programma directeur-generaal Ruimtelijke Ordening heeft toegezonden per e-
mail op 10 november jl. Deze zijn:  
 

• Uw onderzoek concentreert zich op de vraag hoe uw DSO-advies met 
betrekking tot indringend ketentesten (van 10 oktober 2022) door het DSO-
programma is opgepakt. Daarbij kijkt u nadrukkelijk verder dan alleen de fase 
IKT3 en kijkt u naar zowel functionele als niet functionele ketentesten. U gaat 
er hierbij vanuit dat het plan van aanpak voor IKT3 een deel van uw advies op 

dat gebied afdekt. U wordt ook graag geïnformeerd over de niet-functionele 

testen en de voorgenomen teststrategie na IKT3. 

• De nadruk van de toets zal liggen op de inhoud van het plan. Uw advies over 
de voorgestelde aanpak en de voorgenomen uitvoering staat volledig los van 
een eventueel later advies over de feitelijke uitvoering van de voorgestelde 

IKT-aanpak.  

• Voor een voortvarende uitvoering van uw onderzoek is het nodig dat alle 
benodigde informatie op het gebied van indringend ketentesten tijdig wordt 
aangeleverd. In ieder geval hoort daarbij het recente advies van de twee 
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onafhankelijke experts die u onlangs heeft gesproken. Daarnaast verwacht u 
dat het plan van aanpak IKT3 en eventuele andere deelplannen een vrijwel 
definitieve status hebben, dus dat het door de auteur(s) als gereed wordt 

beschouwd (hooguit met enkele open punten). Met de documentatie en 
enkele aanvullende gesprekken moet u een goed beeld kunnen vormen ter 
beantwoording van de bovengenoemde onderzoeksvraag. 

• Over de planning van dit onderzoek geeft u aan graag verdere afspraken te 
maken met een eenduidig vastlegging hiervan. U heeft hierbij aangegeven dat 
wij hiertoe contact kunnen opnemen u voor het maken van deze nadere 
afspraken. 

 

Een overzicht en toelichting van genomen en geplande maatregelen ten aanzien 
van de Indringend Ketentesten fase 3 en de door u gevraagde documentatie in de 
3e bullet hierboven zullen wij zo spoedig mogelijk aanleveren.  
 
Graag ontvangen wij uw bevindingen in de tweede week van januari. Voor vragen 
is de CIO van BZK de eerste contactpersoon.  

 

 
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 

  

  




