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Doel 
Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de volgende 
projecten: 
 
Standaarden 
Zie agendapunt 04. 
 
Governance 
Zie agendapunt 05. 
 
Semantiek  
In vervolg op de behandeling van het onderzoeksrapport ‘Semantiek op stelselschaal’ in de 
Forumvergadering van juni:  
 
Actie Stand van zaken 
Op verzoek Forum: zoeken naar een casus 
om modellering met contextuele verbijzon-
dering in de praktijk te brengen  

In gesprek met Ketenbureau UWV-BD over 
semantische knelpunten in de loonaangifte 
keten. 

Specifiek afstemmen met  BZK over moge-
lijkheden/wenselijkheden t.a.v. modellering 
van gegevens van m.n. basisregistraties 
(knelpunten, langere termijn …) 

Standpunt BZK: Semantiek-issues zullen 
worden opgepakt als/voor zover zij belem-
merend werken voor het behalen van NUP-
doelen. Ze worden per geval opgepakt en 
opgelost (niet in samenhang). Verantwoor-
delijkheid voor het oplossen wordt zo veel 
mogelijk belegd bij betrokken registratie-
houders. Als BFS daarbij toegevoegde 
waarde kan bieden is er geen bezwaar te-
gen meedenken. 

Communicatie over de bevindingen en aan-
bevelingen uit het rapport  

Gaande: (op verzoek) toelichten van bevin-
dingen en/of methodiek uit het onderzoek 
aan diverse belangstellenden. 
In overweging: agenderend artikel betref-
fende semantiek voor College Standaardi-
satie.  

Overig: Aansluiten bij diverse ontwikkelin-
gen op het terrein van semantiek  

O.a. meedenken over aan semantische 
standaardisering tussen overheid en be-
drijfsleven i.h.k.v. Advies Commissie  
Wientjes betreffende Regeldruk bedrijven 
en ICT.  
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Dienstverleningsconcepten 
Actie Stand van zaken 
Opstellen notitie betreffende dienstverle-
ningsconcepten 

Na de zomer, ter bespreking in oktoberver-
gadering Forum 

 
Voortgang evaluatie Forum en College Standaardisatie 
Het onderzoeksbureau Research voor Beleid voert de evaluatie uit van het Forum en Col-
lege Standaardisatie in opdracht van EZ en BZK. Daartoe worden 15 gesprekken gevoerd. 
Per 18 augustus zijn gesprekken gevoerd met Joop van Lunteren, Nico Westpalm van 
Hoorn, Cees Hoddenbagh, Steven Luitjens en Arno Thijssen. In de pijplijn zitten nog af-
spraken met Forumleden (Arianne de Man, Bart van Rietschote), Collegeleden (Arco 
Groothedde, Marcel Meijs, Mark Frequin) en verder met Maarten Hillenaar (CIO Rijk) en 
vertegenwoordigers van Financiën, Justitie en Open Gemeenten. Het concept eindrapport 
wordt in week 39 voorgelegd aan EZ, BZK en vz. Forum Standaardisatie.  
 
Authenticatie en autorisatie 
Voortgang eHerkenning bedrijven: marktconsultatie en het vervolg  
 Om te komen tot een afsprakenstelsel eHerkenning voor bedrijven is een marktconsultatie 
uitgevoerd op initiatief van het ministerie van Economische Zaken.  Eenentwintig van de 
tweeëntwintig partijen die de vragen in de marktconsultatie hebben beantwoord willen 
(soms onder voorwaarden) deelnemen.  Het commitment van de bedrijven die een bijdrage 
willen leveren aan de opzet van het afsprakenstelsel wordt vastgelegd in een letter of in-
tent (begin september wordt getekend).   Eind december 2009 moet een werkbare versie 
van het afsprakenstelsel gereed zijn.  De marktpartijen gaan dan hun rollen (uitgever van 
middelen, routeerder berichtenverkeer, beheerder machtigingenregister) invullen volgens 
deze versie.   Daarop gaan de Kamers van Koophandel, en daarna ook andere overheids-
dienstverleners, elektronische herkenning van bedrijven implementeren.    
  
Communicatie 
N.a.v. het communicatieplan van Berenschot zijn de volgende acties gepland: 
Actie Stand van zaken 
Opstellen nieuw factsheet Gereed per eind september 
Ontwikkelen “landkaart” voor opname op 
website en/of in factsheet 

Gereed per eind september 

(Her)ontwikkelen website forum + stan-
daarden 

Gereed per half oktober 

Serie van 3 à 4 opeenvolgende publicaties 
(algemene introductie, nut en noodzaak van 
standaarden, 1 standaard uitgelicht) in VNG 
en IPO magazine 

Contact VNG wordt gelegd 

 
N.a.v. het plan zijn bovendien de volgende aandachtspunten geformuleerd: 
Aandachtspunt Actie 
Aansluiten bij evenementen van derden BFS: checken evenementenkalender GBO 

en e-overheid 
Persberichten BFS: als tot nu toe 
Bijzondere publicaties  Nader te bepalen 
Format adviezen aan College BFS: overleg met GBO communicatie en/of 

Berenschot 
Monitoring vastgestelde Collegeadviezen BFS: voorstel volgt 
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Doel


Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de volgende projecten:

Standaarden


Zie agendapunt 04.

Governance


Zie agendapunt 05.


Semantiek 

In vervolg op de behandeling van het onderzoeksrapport ‘Semantiek op stelselschaal’ in de Forumvergadering van juni: 

		Actie

		Stand van zaken



		Op verzoek Forum: zoeken naar een casus om modellering met contextuele verbijzondering in de praktijk te brengen 

		In gesprek met Ketenbureau UWV-BD over semantische knelpunten in de loonaangifte keten.
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		Gaande: (op verzoek) toelichten van bevindingen en/of methodiek uit het onderzoek aan diverse belangstellenden.


In overweging: agenderend artikel betreffende semantiek voor College Standaardisatie. 
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Voortgang evaluatie Forum en College Standaardisatie

Het onderzoeksbureau Research voor Beleid voert de evaluatie uit van het Forum en College Standaardisatie in opdracht van EZ en BZK. Daartoe worden 15 gesprekken gevoerd. Per 18 augustus zijn gesprekken gevoerd met Joop van Lunteren, Nico Westpalm van Hoorn, Cees Hoddenbagh, Steven Luitjens en Arno Thijssen. In de pijplijn zitten nog afspraken met Forumleden (Arianne de Man, Bart van Rietschote), Collegeleden (Arco Groothedde, Marcel Meijs, Mark Frequin) en verder met Maarten Hillenaar (CIO Rijk) en vertegenwoordigers van Financiën, Justitie en Open Gemeenten. Het concept eindrapport wordt in week 39 voorgelegd aan EZ, BZK en vz. Forum Standaardisatie. 

Authenticatie en autorisatie


Voortgang eHerkenning bedrijven: marktconsultatie en het vervolg 
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Communicatie


N.a.v. het communicatieplan van Berenschot zijn de volgende acties gepland:


		Actie

		Stand van zaken



		Opstellen nieuw factsheet

		Gereed per eind september



		Ontwikkelen “landkaart” voor opname op website en/of in factsheet

		Gereed per eind september



		(Her)ontwikkelen website forum + standaarden

		Gereed per half oktober
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N.a.v. het plan zijn bovendien de volgende aandachtspunten geformuleerd:


		Aandachtspunt

		Actie



		Aansluiten bij evenementen van derden

		BFS: checken evenementenkalender GBO en e-overheid



		Persberichten
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		Bijzondere publicaties 
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		Format adviezen aan College
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