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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 Forum heeft in het Consortium Essence een casus van BKWI ingebracht. BKWI 
is dè gegevensmakelaar in de SUWI keten. Zij beproeft de verbeterkansen die 
contextuele verbijzondering biedt voor haar voortdurende inspanningen op het 
terrein van gegevensbeheer en –modellering. 
 

2. Adoptie 

Geen bijzonderheden. 
 
3. Internationaal 

De Europese Commissie heeft de lang verwachte mededeling over interoperabiliteit 
uitgebracht. Deze mededeling bevat ook het nieuwe Europese 
Interoperabiliteitsraamswerk (EIF 2.0) en de Europese Interoperabiliteitsstrategie 
(EIS). De EIS activiteiten komen veelal terug in het werkplan van de ISA (het 
onderdeel van de commissie die zich bezig houdt met interoperabiliteit). In de 
Digitale Agenda staat dat de lidstaten in 2013 de nationale interoperabiliteits 
kaders moeten hebben afgestemd met het EIF 2.0. De NORA 3.0 is al grotendeels 
in lijn met het EIF 2.0. Een opvallende verandering in het EIF 2.0 is de definitie van 
openheid.  
De stukken zelf staan op de website van de commissie: 
http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm. 
 
4. Evaluatie College en Forum Standaardisatie 

Agendapunt: 06 Voortgang overige onderwerpen 
Betreft: Stand van zaken overige projecten 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: BFS 
Datum: Januari 2011 Versie  
Bijlagen: • FS30 02 06A Voorstel evaluatie EZ 

• FS30 02 06B Notitie juridica stelselcatalogus 
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Bijgaand ter informatie van het ministerie van EL&I de specificatie voor een offerte 
voor het evaluatie onderzoek. Eventuele opmerkingen en vragen kunnen tijdens de 
vergadering aan Michel Verhagen worden meegegeven c.q. gesteld. 
 
5. Juridische review stelselcatalogus 

Door een werkgroep van wetgevings  en uitvoeringsjuristen is een juridische review 
uitgevoerd op begrippen in de Stelselcatalogus. Dit mede naar aanleiding van een 
bij RENOIR aangemeld issue over de juridische kwaliteit van de begrippen in de 
Stelselcatalogus, in concreto de begrippen uit GBA, BAG en NHR. Vanwege het 
belang van een juridisch deugdelijke weergave van de begrippen in de 
Stelselcatalogus voor de werking van het stelsel als geheel, heeft BFS het voortouw 
genomen in de uitvoering van deze review. Hij vormt een nuttige opmaat tot 
verdere verbetering van de 'stelselmatigheid' van de Stelselcatalogus en het stelsel.  
  

De review heeft niet alleen geleid tot een aantal aanbevelingen voor inhoudelijke 
verbetering van de Stelselcatalogus, maar ook tot het beter bruikbaar maken als 
bron voor beleidsmakers en wetgevers om de afstemming van bijzondere 
wetgeving op de basisregistraties te borgen. Dat is immers een belangrijke 
voorwaarde om de eenduidigheid te bereiken die voor optimaal (her)gebruik van 
gegevens uit het stelsel nodig is. De belangrijkste inhoudelijke aanbevelingen 
liggen op het vlak van het verhelderen en expliciteren van relaties tussen begrippen 
in de Stelselcatalogus.  
  

In bijgaande notitie worden de bevindingen en aanbevelingen beschreven. De 
notitie zal na behandeling in het Stelseloverleg en na een impactanalyse door de 
registratiehouders, worden voorgelegd aan de Programmaraad. BFS zet bij 
uitwerking van de aanbevelingen over de relaties tussen begrippen in op toepassing 
van de methode van contextuele verbijzondering.  
 
6. NORA 

BFS is het gesprek aangegaan met de Belastingdienst, waar de bezwaren voor 
College instemming met NORA 3.0 vandaan kwamen. De Belastingdienst blijkt 
namens een bredere achterban van Manifestpartijen te spreken. Hun grootste zorg 
is het ontbreken van continuïteit, zij werken aan een gezamenlijke verklaring 
hierover. Forum wacht dit af.   
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