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Thema 
Bouwstenen voor Berichtenuitwisseling tussen Overheden(BBO). 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Dit programma heeft de opdracht de producten van het ePV-programma (elektronische 

berichtenuitwisseling in de strafrechtketen) te generaliseren en te doen hergebruiken in 

andere delen van de overheid. Daarbij gaat het voor een belangrijk deel over standaar-

den, in het algemeen gebaseerd op het ebXML-gedachtengoed. Het programma heeft 

o.a. Stroomlijning Basisgegevens geholpen om ebMS-profielen voor berichtenlogistiek 

tussen basisregistraties op te stellen. Verder is er aandacht voor bijvoorbeeld gegevens-

modellering. Het programma beoogt dus een generieke benadering voor 

berichtenverkeer, inclusief de infrastructuur daarvoor aan te bieden aan de e-overheid 

in den breedte. 

BBO heeft de ambitie, samen met Stroomlijning Basisgegevens, de SBG-

berichtenstandaard (gebaseerd op ebMS) voor te leggen aan het College. In dit kader is 

ook het resultaat van de werkgroep COMBI (Programmabureau Architectuur E-

Overheid) van belang. 

BBO heeft de ambitie om te gaan werken aan een publiek te ontsluiten register van 

gegevenselementen. Zij doen al allerlei inhoudelijk uitzoekwerk daarvoor.  

Daarmee ligt het onderwerp aan de basis van de e-overheid en dient het geen specifiek, 

maar een generiek belang. 
Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 
Er is geen sprake van community’s, noch van een regisseur. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Het programma huisvest een aantal belangrijke standaardisatiediscussies voor de e-

overheid. Het Forum zou kunnen bevorderen dat deze worden omgezet in meer 

structurele en bredere community’s. Verder is de standaardisatie rondom 

ebMS/werkgroep COMBI van actueel. 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Op termijn erkenning van de SBG -berichtenstandaard 
Advies aan het Forum 
Treedt in overleg over het in bredere context bestendigen van een aantal onderdelen 

van BBO in de vorm van community’s. 

Start het gesprek over de voorlegging van de SBG-berichtenstandaard in combinatie 

met de resultaten van de werkgroep COMBI ter erkenning door het College. 
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