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Agendapunt: 08 Voortgang overige onderwerpen 
Betreft: Stand van zaken overige onderwerpen 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Secretariaat Forum en College Standaardisatie 
Datum: mei 2011 Versie  
Bijlagen: 08B – notitie betrouwbaarheidsniveaus  

08C – notitie internationaal + bijlage 

Doel 
U te informeren over onderwerpen die niet apart op de agenda staan vermeld: 
semantiek, betrouwbaarheidsniveaus, internationaal, NORA. 
 
A. Semantiek 
Het Forum heeft de afgelopen jaren verkenningen gedaan naar een aanpak die 
semantische interoperabiliteit op e-overheidschaal kan ondersteunen. Hiervoor 
is de methode van ‘contextuele verbijzondering’ gereviewd en beproefd in 
enkele pilot-casussen. De aanpak maakt duidelijk maakt waar de 
overeenkomsten in betekenissen zitten en welke begrippen dus 
gestandaardiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd biedt contextuele 
verbijzondering zicht op de relevante verschillen in betekenis, zicht op de voor 
businessprocessen noodzakelijke variëteit. In het verlengde van het Europese 
beleid inzake interoperabiliteit (EIF 2.0) wordt aandacht gegeven aan de 
zogenaamde juridische interoperabiliteit. Gebruikmakend van de methode  van 
contextuele verbijzondering is dit voorjaar een verkenning afgerond naar de 
spanning tussen wettelijke definities en de uitvoeringspraktijk1.  
Vanwege positieve evaluaties van de verschillende Forumactiviteiten is eind 
2010 een consortium gestart waarin overheid en marktpartijen gezamenlijk 
werken aan de verdere ontwikkeling van contextuele verbijzondering. Het 
consortium Essence wordt getrokken door TNO/Novay, daarnaast participeren 
Ordina, Rule Management Group, HEC, Belastingdienst en het Forum 
Standaardisatie. In het consortium zijn 5 praktijkcasussen uitgewerkt en 
instrumenten ontwikkeld. Instrumenten zijn onder andere eerste versies van 
een taaldefinitie, een aanpak om verschillende modellen te integreren, een 
aanpak om de vertaalslag naar bestaande methoden te maken en een 
modelleertool.  

 
1 Op site Forum Standaardisatie 

CS-20110623.08

http://www.forumstandaardisatie.nl/
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De casussen behelsden: Aansluiting Belastingdienst op Basisregistratie 
Personen (GBA); Hergebruik onderwijsinformatie in de SUWI-keten; Inzet 
XBRL bij verantwoording in het onderwijsveld; Verbinding van meta-
informatiemodellen bij het Rijk.    
De eerste fase van het Consortium is op 31 mei 2011 afgerond. De resultaten 
zijn open beschikbaar. Belangstelling voor deelname aan een vervolgfase is 
ruim aanwezig, er is ook nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Er is een 
verkenning gaande naar gewenste producten en mogelijke financiering voor de 
tweede fase. Consortiumdeelnemers investeren in ieder geval ook zelf. 
Beoogde start tweede fase: september 20112  
Ook elders groeit de belangstelling voor contextuele verbijzondering. Het hoofd 
van het Bureau Forum Standaardisatie is lid geworden van de Stuurgroep 
Werkend Stelsel onder de programmaraad Stelsel van Basisregistraties. In die 
stuurgroep zal met name aandacht worden besteed aan standaardisatie en 
semantiek. 
 
B. Betrouwbaarheidsniveaus 
Voor het onderwerp “betrouwbaarheidsniveaus” wordt verwezen naar bijlage 
CS10-06-08B. 
 
C. Internationaal 
Voor het onderwerp “internationaal” wordt verwezen naar bijlage CS10-06-
08C.   
 
D. NORA 3.0 katern principes voor samenwerking en 
dienstverlening 
NORA (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) beschrijft uitgangs-
punten en instrumenten om ICT-systemen van overheidsorganisaties zodanig 
te ontwerpen en te implementeren dat gegevens veilig en betrouwbaar kunnen 
worden uitgewisseld tussen overheidsorganisaties onderling en tussen 
overheidsorganisaties en burgers en bedrijven. Dit is van belang voor betere 
overheidsdienstverlening en het verminderen van regeldruk. 
  
In 2009 heeft het College Standaardisatie ingestemd met NORA 3.0 katern 
Strategie (10 basisprincipes), dat daarna is vastgesteld door de staatsecretaris 
van BZK. In de schriftelijke besluitvormingsronde van het College in november 
2011 lag het katern Principes voor samenwerking en dienstverlening voor. Dit 
katern is een nadere uitwerking op tactisch/ operationeel niveau van het eerder 
vastgestelde katern Strategie. De Belastingdienst heeft in de 
besluitvormingsronde over dit nieuwe katern een aantal zorgen over NORA 3.0 
geuit en voorgesteld de instemming daarmee op te schorten. De zorgpunten 
betroffen met name het ontbreken van garanties voor doorontwikkeling van en 
de verantwoordelijkheid voor de NORA. Overleg heeft er toe geleid dat de 
Manifestgroep in april de Bestuurlijke Regiegroep (BR) heeft geattendeerd op 
de zorgen. Bij de behandeling in de BR concludeerde de heer Donner dat er 
geen onduide-lijkheid bestaat: eigenaarschap en beheer liggen bij BZK. Er zal 
onder regie van BZK, via het dagelijks bestuur van de BR, een verkenning 
worden uitgevoerd naar wat er de komende jaren moet gebeuren. Deze 
ontwikkeling wordt ook door het Forum Standaardisatie gevolgd en gesteund. 
Het Bureau Forum Standaardisatie signaleert daarbij twee aandachtspunten: 
de relatie van NORA met de doorontwikkeling van EIF 2.0 (European 
Interoperability Framework) en de door DGOBR voorgenomen ontwikkeling van 
de rijksbrede enterprise architectuur. 
 

 
2 Meer informatie via site Forum Standaardisatie 
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