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FORUM STANDAARDISATIE    FS31-04-05 
 
 
Agendapunt: Voortgang overige onderwerpen 
Betreft: Stand van zaken overige projecten 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: BFS 
Datum: maart 2011 Versie  
Bijlagen:  
 
Doel 
Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de 
volgende projecten: 
 
1. Semantiek 
Het Bureau wordt betrokken bij de thema’s standaardisatie, semantiek en 
stelselcatalogus in het Stelsel van Basisregistraties. Projecten voor deze thema’s 
verkeren in de opstartfase, waarin issues en aanpak worden geformuleerd. De 
Programmaraad Stelsel beslist uiteindelijk over de uitvoering van de projecten.  
In het Consortium Essence werken consortiumpartners een Forum casus uit om het 
gebruik van onderwijsinformatie (van DUO) in de SUWI-keten te optimaliseren. 
Daarnaast zijn de eerste versies van methodiekbeschrijving en taaldefinitie 
gemaakt.  
Het Bureau is gesprekspartner voor partijen die geïnteresseerd zijn in de methode 
van contextuele verbijzondering, in het consortium, in samenhangende wetgeving 
en/of  in semantiek en businessrules. 
 
2. Communicatie 
Publicatie Adoptie van standaarden 
Samen met Rex Arendsen (namens EL&I) wordt door BFS gewerkt aan de publicatie 
“Adoptie van standaarden – de casus e-factureren”. Voor wat betreft de presentatie 
van de publicatie wordt nog gezocht naar een geschikt moment in mei of juni 2011. 
Op dit moment vindt de inhoudelijke beoordeling plaats van (de eerste versie van) 
de bijdragen.  
 
Publicatie “Interoperabel Nederland”+ Congres 
In het werkplan 2011 is de organisatie, in Q3, van een congres opgenomen. 
Besloten is aan te sluiten bij het jaarcongres van ECP-EPN dat op 17 november 
2011 zal worden gehouden. Het Forum heeft tijdens dit congres een eigen track. De 
forumleden worden uitgenodigd suggesties voor zowel te behandelen onderwerpen 
als uit te nodigen sprekers door te geven aan het Bureau. 
De bundel met als werktitel “Interoperabel Nederland” wordt in samenwerking met 
ECP-EPN tot stand gebracht en zal ter gelegenheid van het congres gepresenteerd 
worden. Inmiddels zijn ca. 20 auteurs bereid gevonden een bijdrage aan de bundel 
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te leveren. Zij hebben zich aan het schrijven gezet. Besloten is de auteurs op de 
hoogte te houden van de vorderingen door middel van een nieuwsbrief. Inmiddels 
heeft u als forumlid kopie van de eerste nieuwsbrief ontvangen, zodat u allen ook 
op de hoogte blijft van de stand van zaken. 
 
Jaarcongres NOiV 
Op 24 maart jl. heeft het jaarcongres van NOiV plaatsgevonden. Het congres had 
als thema “Open einder”. Nico trad op als voorzitter van de parallel track 
“Standaardiseren”. In deze track heeft Marcel Reuvers een presentatie over sturen 
op open standaarden verzorgd en is, in samenwerking met NOiV, door Bart 
Knubben een standaardisatiequiz gepresenteerd. 
 
3. Evaluatie College en Forum Standaardisatie 
Mondelinge toelichting door Michel Verhagen. 
 
4.         Authenticatie oplossingen voor overheidsdienstverleners 
Handreiking betrouwbaarheidsniveaus 
In nauwe en goede samenwerking met eHerkenning is een classificatiemodel voor 
inschaling van overheidsdiensten voor het vereiste betrouwbaarheidsniveau 
uitgewerkt, onder meer op basis van STORK en geldende nationale wet- en 
regelgeving op het terrein van elektronisch bestuurlijk verkeer, privacy en 
informatiebeveiliging. Op 11 februari en 10 maart is dit onder leiding van Cor 
Franke met een groot aantal gebruikers (oa. KvK, IND, Belastingdienst, 
AgentschapNL, Dienst Regelingen, Gemeente Amsterdam, I&M (omgevingsloket)) 
besproken, mede aan de hand van door de deelnemers aangeleverd huiswerk. Dat 
betrof een casus uit de eigen praktijk die men heeft getoetst aan de hand van het 
model. Daaruit kwam naar voren dat het model toepasbaar en al redelijk robuust 
is; er kwamen geen verrassende conclusies uit naar voren.  
Voor verdere verbetering en verfijning van het model is echter nog meer input van 
de gebruikers nodig, mn. casus die de hoogste en laagste betrouwbaarheidsniveaus 
betreffen. Besloten is om wat meer tijd te nemen om de juiste input te verkrijgen 
en deelnemers evt. te ondersteunen bij het uitwerken van hun casus, zodat in een 
volgende bespreking een voldragen document op tafel ligt. De planning is erop 
gericht deze bijeenkomst in de tweede helft van april te laten plaatsvinden.  
 
5.        Voorzieningen 
In de Forumvergadering van februari is een uitwerking van de procedure voor 
toetsing van voorzieningen besproken en op hoofdlijnen geaccordeerd. Volgende 
stappen waren het organiseren van (of aanhaken bij) bijeenkomsten met 
gebruikers op rijks- en decentraal niveau en het 'proefdraaien' met twee 
voorzieningen.  
Ter voorbereiding van bespreking van de notitie in het ICCIO is gesproken met 
mensen van architectuur/standaarden bij DGOBR. Daaruit bleek dat bij DGOBR 
wordt gewerkt aan een enterprise architectuur Rijk, waarin alle 
(rijks)overheidsbrede voorzieningen met volwassenheid in de praktijk opgenomen 
zullen worden. Met deze architectuur beoogt DGOBR directe sturing te geven op 
hergebruik van generieke voorzieningen, niet alleen voor bedrijfsvoering, maar ook 
voor primair processen. Dit roept de vraag op naar de afbakening met een 
procedure voor erkenning van voorzieningen en een pas toe of leg uit-beleid voor 
basisvoorzieningen zoals het Forum en College dit voor ogen staat. Dit maakt nader 
overleg nodig over afstemming tussen activiteiten en rol van DGOBR enerzijds en 
College anderzijds. Het is wenselijk om hierover duidelijkheid te hebben voor de 
bijeenkomsten met andere gebruikers.  
  
De planning is erop gericht om op zo kort mogelijke termijn verder te spreken met 
DGOBR, zodat begin mei alsnog de gebruikersbijeenkomsten kunnen worden 
gehouden. Een naar aanleiding van deze bijeenkomsten aangepast/aangevulde 
notitie kan dan in de meivergadering aan het College worden aangeboden, met het 
voornemen om twee proeftrajecten te doorlopen ter finalisering van de procedure. 
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