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CONCEPT 
GBO.Overheid 
Bureau Forum Standaardisatie 
Postbus 84011 
2508 AA Den Haag 

Bijlagen: 5 

Dames en heren, 

Het programma OverheidsDienstenPlatform heeft als opdracht het bouwen van generieke 
voorzieningen ter ondersteuning van de e-overheid. Het eerste product is de Overheids 
Service Bus, wel bekend als de gele U in de Nora-plaatjes. De OSB levert standaards 
voor de logistiek van elektronische berichtenuitwisseling tussen overheidsorganisaties en 
organisaties met een publieke taak. De service-directory en de gateway, een 
standaardproduct voor het adresseren en ontvangen van berichten maken deel uit van de 
OSB. 

De twee andere voorzieningen die worden gemaakt zijn de Gemeenschappelijke 
Ontsluiting van de Basisregistraties en de Terugmeld Faciliteit. Beide voorzieningen zijn 
Service Georiënteerd en maken volledig gebruik van de OSB. Daarnaast realiseert het 
programma (proef-)implementaties van andere gegevensuitwisselingen dan voor de 
basisregistraties. 

De generieke voorzieningen die het programma realiseert, worden gebouwd voor de 
gehele overheid. De borging hiervoor vindt plaats in onze stuurgroep en adviesgroep, zie 
bijgevoegde ledenlijst. De architectuur van de OSB en de logistieke standaarden voor 
WUS en OSB zijn door de adviesgroep en stuurgroep met goed gevolg behandeld. 
Omdat deze standaarden gebruikt worden in volgende producten willen wij deze 
standaarden graag door het College voor Standaardisatie laten vaststellen. In het 
document OSB Architectuur vindt u de argumentatie daarvoor.  

De OSB en de genoemde standaarden zijn randvoorwaardelijk om interoperabiliteit 
binnen de Nederlandse overheid vorm te bevorderen. Immers, zowel aanbieders als 
afnemers van gegevens kunnen door gebruik te gaan maken van de OSB hun 
berichtenverkeer eenduidig en eenvoudig regelen. 

Vaststellen van dit type standaarden is niet voor de eeuwigheid. Veeleer betekent 
vaststelling een gezamenlijk uitgangspunt, van waaruit de standaarden verder kunnen 
worden ontwikkeld. Vaststelling betekent wel dat investeringen in voorzieningen die vanaf 
nu worden gebouwd op de OSB, voor de BV Nederland zijn veiliggesteld. 
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Om deze reden wil ik u vragen dit verzoek met spoed te behandelen omdat het gewenst 
is de vaststelling nog dit jaar te laten plaatsvinden. Dit verzoek wordt in ieder geval 
ondersteund door uw leden C. Franke, L. Jongeling en H.J.M. van Zon en uw secretaris 
S.B. Luitjens. 

In afwachting van uw antwoord, 
met vriendelijke groet,   

R.J. Mollema RE RA 
Programma Manager  
ICTU/OverheidsDienstenPlatform 
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