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FORUM STANDAARDISATIE    
COLLEGE STANDAARDISATIE    
Concept 
 
 
Agendapunt: 03 Collegestukken 
Bijlagen:  
Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: 25 maart 2011 Versie 0.1 
Betreft: Hoofdthema’s: selectie onderwerpen voor komende tijd 

Doel 
U wordt gevraagd aan te geven welke onderwerpen u bij verlenging van het 
mandaat van het College en Forum Standaardisatie geagendeerd zou willen zien 
in het College. 

Toelichting 
Tijdens de extra Collegevergadering van 9 februari hebt u aangegeven in te 
stemmen met de scope van bemoeienis van het College: de interoperabiliteit 
van de primaire processen van de overheid ten dienste van burgers en 
bedrijven, met accent op de bovensectorale interoperabiliteit. U hebt 
bovendien aangegeven dat u daarbij drie rollen belangrijk vindt: agenderen, 
adresseren en bezegelen.  
Door tijdgebrek kon de discussie niet worden afgerond. De onderwerpen die 
u geagendeerd zou willen zien zijn daardoor niet besproken.  
 
In de notitie die als discussiestuk aan u is voorgelegd staan onderwerpen 
benoemd die conform het werkplan van 2011 worden uitgevoerd: 

 verdergaan met lijsten met open standaarden; 
 adoptie en implementatie van gekozen standaarden; 
 opstellen advies aan College over een pas-toe-of-leg-uit regime voor ICT-

basisvoorzieningen met voorstel voor procedure; 
 semantiek (hoe om te gaan met verschillende betekenissen van bijv. 

inkomen, partner, kind); 
 authenticatie en autorisatie; 
 bijhouden internationale ontwikkelingen op standaardisatiegebied; 
 communicatie. 

FS20110623.05



 

  
 

   Pagina 2 van 2 
 

Datum 
 
 

 

 
 

 

 

 
Op basis van de gespreksronde langs een aantal stakeholders werd in 
overweging gegeven om als aanvulling op het werkplan de volgende 
activiteiten op te pakken: 

 bovensectorale afspraken over de toepassing van middelen voor 
authenticatie en autorisatie bij de digitale gegevensuitwisseling 
tussen burgers/bedrijven en overheden; 

 vaststellen van standaarden (koppelvlakken, semantiek, 
voorzieningen) voor het uitwisselen en hergebruiken van 
financiële raportages; 

 afspraken over de samenhang tussen basisregistraties 
(koppelvlakken, semantiek, voorzieningen). 

 
Tenslotte werden op 9 februari uit uw midden de volgende 
onderwerpen benoemd:  

 financiering van generieke voorzieningen en 
 archivering en dossiervorming. 

 
Welke onderwerpen verdienen prioriteit? En bent u beschikbaar als sponsor 
voor een van deze onderwerpen? 
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