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Doel 
Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de 
volgende projecten: 
 
1. Semantiek 
Het Consortium Essence voor de ontwikkeling van de methode van contextuele 
verbijzondering is 29 oktober van start gegaan. In het Consortium participeren 
zeven organisaties. Er wordt momenteel gewerkt aan een aantal casussen van de 
Belastingdienst en de doorontwikkeling van denk-, notatie- en handelswijze. Het 
Forum mag een praktijk casus inbrengen, de voorkeur gaat daarbij uit naar een 
casus met een brede uitstraling voor de e-overheid. Een initiatief om met deze 
aanpak het stelsel van basisregistraties te ondersteunen bij het creëren van inzicht 
en samenhang, is voorlopig opgeschort. Wel wordt een bijdrage geleverd aan de 
juridische validatie van begrippen in de stelselcatalogus. Er zijn presentaties 
verzorgd voor een Internationaal interoperabiliteits netwerk, de  NUP-
leveranciersbijeenkomst, het Landelijk Architectuurcongres, een Netwerk Life 
Events en de Loonaangifteketen (Belastingdienst/UWV).  
 
2. Voorzieningen 
De notitie met de hoofdlijnen over een procedure voor ‘erkenning’ van 
voorzieningen is ter accordering aan het College voorgelegd. De reacties in de 
schriftelijke ronde (vanwege het niet doorgaan van de Collegevergadering) waren 
overwegend positief. Enkele kanttekeningen vanuit het College betroffen de 
verhouding van een ‘erkenning’ door het College tot andere procedures en gremia 
in het kader van NUP en e-overheid.  
 
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van de procedure 
die door het Bureau inmiddels ter hand is genomen. Naar zich nu laat aanzien is 
voor deze uitwerking meer tijd nodig dan in de Forum- en Collegenotities was 
aangegeven. Dit hangt met name samen met de complexiteit die afstemming 
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(zowel inhoudelijk als procesmatig) op de NUP/e-overheidsgovernance met zich 
brengt.  
De planning is nu dat in de februarivergadering van het Forum een tussenresultaat 
wordt gepresenteerd. In de aprilvergadering van het Forum zal een definitief 
voorstel ter accordering voorliggen, zodat het College hierover in zijn 
meivergadering kan besluiten. 
 
3. Internationaal 
Met organisaties in andere landen die ongeveer hetzelfde doen als het Forum is de 
derde internationale netwerkbijeenkomst gehouden. De drie onderwerpen waren 
open data, metadata en semantiek.  Het Bureau heeft de aanpak van contextuele 
verbijzondering gepresenteerd aan andere landen en hier positieve reacties op 
gekregen. Tevens zijn verschillende goede voorbeelden meegenomen over de drie 
onderwerpen en deze zijn gedeeld met de stakeholders in Nederland.  
 
4.  Adoptie 
Het Forum heeft in het consortium Integrate een analyse-instrument ontwikkeld 
voor het in kaart brengen van de beste adoptie aanpak in een bepaalde keten. Dit 
onderzoek is in de vergadering van 15 juni aan u gepresenteerd.  
Zoals aangekondigd in de oktober vergadering is het adoptie-instrument getest op 
zeven standaarden van de lijst: Digikoppeling, StUF, ePortfolio, PDF/A, ODF, Aquo 
en XBRL.  Semantische standaarden uit  de zorg sector (DCM) worden nog getest.  
Tijdens de vergadering worden de resultaten van de testen aan u gepresenteerd. Er 
wordt hierbij ingegaan op het nut van het instrument en algemene lessen voor de 
adoptie van standaarden. Er zijn ook individuele verslagen gemaakt van de 
standaarden. Deze kunnen op verzoek toegezonden worden. 
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