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Agendapunt: 10 Voortgangsnotitie 
Bijlagen: Notitie adoptie 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: BFS 
Datum: 0ktober 2010 Versie  
Betreft: Stand van zaken overige projecten 

Doel 
Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de 
volgende projecten: 
 
1. Semantiek 
Het Forum participeert in het consortium project ‘Essence’ om de aanpak van 
contextuele verbijzondering verder te ontwikkelen. De Belastingdienst brengt als 
eerste een aansprekende casus in, nl. de aansluiting van de Belastingdienst op 
basisregistraties. Het Forum mag, net als alle deelnemers, een casus inbrengen. 
Hiervoor zijn meerdere potentiële kandidaten. Ook binnen Logius zijn gesprekken 
gaande over samenhangende gegevensmodelleringen en de toegevoegde waarde 
van contextuele verbijzondering. In november staat een themabijeenkomst 
semantiek gepland met een internationale standaarden & interoperabiliteits- 
netwerkgroep waar BFS in participeert.  
 
2. Adoptie en implementatie 
Zie bijgaande notitie (FS28-10-10A) 
 
3. e-dossiers 
Met Capgemini is afgesproken het tijdpad voor de verkenning e-dossiers te 
verruimen. De oorspronkelijke bedoeling was om de (conclusies uit de) verkenning 
in deze vergadering te bespreken, ter voorbereiding op een eventuele mededeling 
(wellicht zelfs een advies) over dit onderwerp aan het College. Dat idee is 
losgelaten, enerzijds omdat er uit de verkenning niet direct een op het College 
gerichte actie valt te verwachten en anderzijds omdat de vrees bestaat dat 
vasthouden aan het originele (zeer krappe) tijdpad de kwaliteit van het uiteindelijke 
rapport nadelig zal beïnvloeden. 
Het rapport zal voor de forumvergadering van 14 december beschikbaar zijn. De 
aanbevelingen uit de verkenning kunnen dan input zijn voor de bespreking van het 
werkplan 2011 
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4. Standaarden in wet- en regelgeving 
In de juni-vergadering is toegezegd dat we zouden terugkomen op de uitkomsten 
van de analyse die we verricht hebben op basis van de inventarisatie van 
standaarden in wet- en regelgeving. Hierbij stellen we u op de hoogte van de 
vervolgacties naar aanleiding van de analyse.  
 
 De inventarisatie bevat een aantal standaarden op het gebied van ruimtelijke 

ordening gerelateerd aan de Geo-standaarden die op dit moment in procedure 
zijn voor opneming op de lijst. Het gaat om SVBP2008 (Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen),  IMRO2008 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening) en 
STRI2008 (Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten). Deze 
worden open beheerd door Geonovum. Opname op de lijst heeft meerwaarde 
ten opzichte van de verplichtstelling in wetgeving, om dat daarmee een breder 
toepassingsbereik kan worden bereikt dan waarop de verplichtstelling zich richt. 
Vervolgactie: Met Geonovum wordt contact opgenomen voor aanmelding van 
deze standaarden voor de lijst. 
 

 De inventarisatie bevat ook een aantal standaarden op het gebied van 
elektronische handtekeningen. Deze maken geen deel uit van het Programma 
van Eisen van PKIoverheid.  
Vervolgactie: Nagegaan wordt of andere (overheids)organisaties/programma’s 
(bv. Nictiz, eHerkenning) deze standaarden gebruiken en eventueel worden 
afspraken gemaakt over aanmelding van deze standaarden voor de lijst.  
 

 In verschillende regelingen wordt verwezen naar gegevenswoordenboeken. Er 
bestaat geen beeld van de wijze waarop deze tot stand komen en worden 
beheerd. Met Justitie is gesproken over de wijze waarop zij met gegevens-
woordenboeken in hun keten omgaan. Het blijkt dat het technisch beheer van 
de woordenboeken/metadata wel is ingericht, maar de verbinding met 
onderliggende wetgeving/semantiek nog niet. Dit zien we in meer domeinen 
waar semantische modellen worden gebruikt (SBR, eFactureren, IND, stelsel 
van basisregistraties).  
De projecten in het Essence consortium kunnen een bijdrage leveren aan een 
structurele inrichting van een goed ontwikkel- en beheerproces van dergelijke 
modellen.  
Vervolgactie: We zullen dit punt verder oppakken in het kader van het 
Essence consortium. 
 

 Uit de inventarisatie kwam naar voren dat in een aantal regelingen wordt 
verwezen naar gesloten bestandsformaten (m.n. Word en Excel). De 
ministeries/organisaties die verantwoordelijk zijn voor deze regelingen, zijn 
hierop gewezen en hen is gevraagd de regelingen op dit punt aan te passen. 
Vervolgactie: In de volgende Collegevergadering aandacht vragen voor het 
voorkómen van opneming van gesloten bestandsformaten en standaarden in 
wetgeving. Dit vooruitlopend op de beoogde aanvulling van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving met een bepaling inzake gebruik van (open) standaarden 
in wetgeving. We zullen hiertoe een korte notitie voor het College voorbereiden. 

 
 
Data forum- en collegevergaderingen 2011 
 
Forumvergaderingen: 

 7 en 8 februari (van 7/2, 19 uur tot 8/2, 17 uur) 
 5 april, 14-17 uur Voorlinden 
 14 juni, 14-17 uur Voorlinden 
 30 augustus, 14-17 Voorlinden 
 10 en 11 oktober (van 10/10, 19 uur tot 11/10, 17 uur) 
 13 december, 14-17 Voorlinden 

FS-20101011.10



 

  

 

   Pagina 3 van 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Februari en oktobervergaderingen zijn voor wat betreft bovenstaande tijden onder 
voorbehoud. Wanneer met een korte vergadering volstaan kan worden zal die 
plaatshebben op resp. 8 februari en 11 oktober, van 14-17 uur. 
 
Collegevergaderingen ter informatie: 

 18 mei 
 16 november 
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