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Inleiding 
Deze notitie beschrijft de resultaten van de uitwerking van een interoperabel profiel 
voor de Nederlandse overheid bij de door het College Standaardisatie 
voorgeschreven standaard WSRP versie 2. 
 
Het College Standaardisatie heeft op 18 november 2009 besloten om WSRP 
versie 2 op de lijst met open standaarden die vallen onder ‘comply or explain’ te 
plaatsen. Daarbij is aangetekend dat “met LNV zal worden gekeken of en hoe een 
implementatieprofiel voor WSRP beschikbaar kan komen”. 
 
Proces 
In overleg tussen Bureau Forum Standaardisatie, (indertijd) LNV en Logius is er 
voor gekozen om de uitwerking van dit profiel op te pakken binnen het Technisch 
Overleg Digikoppeling. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
 

 WSRP is sterk gelijkend op Digikoppeling en is al door het TO 
geïdentificeerd als kanshebber voor vernieuwing; 

 Het Technisch Overleg Digikoppeling is ter zake kundig en heeft ervaring 
met interoperabele profielen; 

 In het Technisch Overleg Digikoppeling zijn overheidsorganisaties breed 
vertegenwoordigd. 

 
Voor de uitwerking van dit profiel is door het Technisch Overleg een werkgroep 
ingesteld bestaande uit overheidsinstanties waar het inzetten van WSRP als 
oplossingsrichting een bijdrage kan leveren aan de interoperabiliteit en/of het 
inzetten van portaaltechnologie voor interactie met burgers. Aan de werkgroep 
hebben de volgende instanties deelgenomen: 

 Belastingdienst 
 BKWI  
 Logius 
 Ministerie van Justitie 
 Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid 
 Provincie Overijsse 
 Ictu, Mijn Overheid 
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De tussenresultaten en eindresultaten van deze werkgroep zijn enkele malen 
besproken in het Technisch Overleg Digikoppeling. Op 24 februari 2011 heeft het 
Technisch Overleg besloten de werkgroep te ontheffen van haar opdracht en de 
resultaten terug te koppelen aan het Forum en College Standaardisatie. 
 
Uitkomst 
Uitkomst van dit onderzoek is dat WSRP op dit moment onvoldoende mogelijkheden 
biedt ter ondersteuning van Nederlandse overheidsportalen, om de volgende 
redenen: 

 De WSRP standaard is enerzijds onvoldoende verankerd binnen de 
Nederlandse overheid, anderzijds worden er vraagtekens gezet bij de 
verdere implementatie van deze standaard binnen de softwareindustrie. 

 Veel overheidsorganisaties ontsluiten bronsystemen al op basis van 
webservices. Eenduidige en herbruikbare koppelvlakken verdienen hierbij 
de voorkeur. WSRP vereist in een dergelijke situatie een extra ontsluiting 
naast deze bestaande webservices. 

 Er is voor de eerstkomende jaren nog weinig behoefte aan het op een 
gestandaardiseerde manier uitwisselen van portlets tussen verschillende 
organisaties in de eOverheid. Ook MijnOverheid en BKWI, aanmelders en 
eerste gebruikers, plannen voorlopig niet opnieuw gebruik te maken van 
deze technologie. 

 
Advies 
Voorstel is om de uitwerking van het WSRP profiel uit te stellen tot er een behoefte 
aan het gebruik hiervan tussen verschillende overheden ontstaat. Ook worden 
organisaties geadviseerd om als zij niet kunnen volstaan met Digikoppeling kennis 
te nemen van door de werkgroep geïdentificeerde alternatieven. 
 
Behalve terugkoppeling van bevindingen, wil het Technisch Overleg ook een advies 
geven over de positie van WSRP op de lijst met standaarden om de noodzaak tot 
explain te voorkomen. De standpunten zijn hierbij verdeeld tussen uitgesproken en 
genuanceerd: 
 

 Advies aan het College Standaardisatie om WSRP van de lijst te 
verwijderen: (6 maal); 

 Advies om WSRP van de lijst te verwijderen maar laat aan het Bureau 
Forum Standaardisatie over om het College hierin te adviseren: (4 maal); 

 Aanleiding om WSRP op de lijst te zetten is vervallen (2 maal). 
 
Bijlagen 
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