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FORUM STANDAARDISATIE   
 
 
Agendapunt: 06 Voorzieningen 
Bijlagen: - 
Aan: Forum standaardisatie 
Van: Stuurgroep open standaarden 
Datum: juni 2010 Versie  
Betreft: Rol College en Forum m.b.t. basisvoorzieningen 
 
Advies 
U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende advies: 
Het beheren en publiceren van een lijst met basisvoorzieningen past niet binnen het 
huidige mandaat van College en Forum. De stuurgroep vindt de lijst in principe een 
goed idee en is daarom voor (een onderzoek naar) verruiming van het mandaat.  
 
Achtergrond 
Op de huidige lijsten met open standaarden worden alleen open standaarden 
toegelaten. Basisvoorzieningen, zoals genoemd in het NUP (zie bijlage 2), zijn 
implementaties en komen niet in aanmerking voor opname op de lijsten. Dit was 
aanleiding voor de volgende vraag die in de Forum-vergadering van april werd gesteld: 
 
Zouden College en Forum naast de lijsten met standaarden ook een lijst 
basisvoorzieningen moeten beheren en publiceren?  
 
De stuurgroep is van mening dat het beoordelen van basisvoorzieningen (op andere 
aspecten dan interoperabiliteit) buiten het huidige mandaat van Forum/College valt, 
zoals dat terugkomt in het Instellingsbesluit (zie bijlage 1). Tegelijkertijd is de 
stuurgroep van mening dat het belangrijk is om overheidsbreed voor bepaalde 
basisvoorzieningen te kiezen en de stuurgroep ziet bij het maken van keuzes een 
mogelijke rol voor Forum/College weggelegd. 
 
Als er een lijst met basisvoorzieningen komt dan is de verhouding tot de bestaande 
lijsten met open standaarden van groot belang. Er kan bijvoorbeeld een verwarrend 
signaal van uitgaan als opgenomen basisvoorzieningen niet voldoen aan open 
standaarden op de "pas toe of leg uit"-lijst. Het huidige "pas toe of leg uit"-regime 
m.b.t. open standaarden geldt overigens ook voor basisvoorzieningen.  Desondanks 
bestaat er momenteel geen overzicht van het gebruik van open standaarden door 
basisvoorzieningen. Het Bureau is in gesprek met RENOIR om hierin verandering te 
brengen.  
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Bijlage 1: Artikel 3 van Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie  
Het college heeft tot taak: 
 
a. het in kaart brengen van en het doen van aanbevelingen aan de ministers 

over open standaarden voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen 
overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers 
en tussen overheidsorganisaties onderling; 

b. het bevorderen van het gebruik van open standaarden en het bevorderen van 
de overgang van gesloten naar open standaarden voor de elektronische 
gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen 
overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling; 

c. het daartoe in stand houden van een lijst met open standaarden waarvoor 
voor overheidsorganisaties een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt en tevens 
het instandhouden van een lijst met gangbare open standaarden en een 
procedure voor het bijhouden van deze lijsten; 

d. het ondersteunen bij en het adviseren over het Nederlandse standpunt op het 
gebied van standaardisatie in internationaal verband voor standaarden 
betreffende de elektronische gegevensuitwisseling met een publiek belang. 

 
Bijlage 2: Basisvoorzieningen in het Nationaal Uitvoeringsprogamma 
dienstverlening en e-overheid (NUP) 
Hieronder volgt een overzicht van de basisvoorzieningen uit het NUP. Sommige 
daarvan hebben overigens (deels) het karakter van (open) standaarden. Zo staan de 
Webrichtlijnen en de koppelvlakstandaarden van Digikoppeling op de "pas toe of leg 
uit"-lijst en is Samenwerkende Catalogi daarvoor onlangs aangemeld. 
 
E-toegang 
    * Webrichtlijnen 
    * Samenwerkende Catalogi 
    * Antwoord voor bedrijven 
    * MijnOverheid.nl 
    * Antwoord© 
 
E-authenticatie 
    * DigiD burger 
    * DigiD Machtigen: een ander uw zaken laten regelen 
    * eHerkenning voor bedrijven 
 
Nummers 
    * Burgerservicenummer 
 
E-informatieuitwisseling 
    * Digikoppeling 
    * Digimelding 
    * Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB) 
 
Basisregistraties 
    * Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
    * Kadaster 
    * Topografie 
    * Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
    * Handelsregister (NHR) 
    * Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 
    * Gemeenschappelijke Basisregistratie Personen (GBA) 
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