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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 

Voor 2012 wordt een project voorbereid om de verschillende methoden en 

ontwikkelingen met betrekking tot semantiekvraagstukken in relatie tot 

elkaar te positioneren. Hiermee worden o.a. kansen voor samenhang en 

interoperabiliteit in beeld gebracht. Ook moet het overzicht houvast bieden 

bij het maken van keuzes voor diverse aanpakken. Experts en stakeholders 

worden nadrukkelijk betrokken.   

Het Bureau Forum Standaardisatie volgt de activiteiten en 

productontwikkeling van het Consortium Essence. Essence ontwikkelt een 

aanpak om semantische interoperabiliteit te bevorderen, in het bijzonder 

voor de e-overheid. Er lopen o.a. casussen bij OCW/DUO en het Stelsel van 

Basisregistraties.   
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2. Erkenning basisvoorzieningen 

 

In het voorjaar van 2010 heeft BZK in het Forum Standaardisatie de vraag 

gesteld of het College en Forum een rol zouden kunnen en moeten spelen 

bij het „erkennen‟ van basisvoorzieningen van de e-overheid. Een uitgebreid 

expertonderzoek en meerdere besprekingen in het Forum Standaardisatie 

leidden tot de conclusie dat het een maatschappelijk en publiek belang 

dient om een „pas toe of leg uit‟-regime voor voorzieningen te voeren. Het 

College is hierover in juni geïnformeerd. Doel van erkenning van 

voorzieningen is te komen tot een situatie waarin: 

1) Het voor de betrokken partijen duidelijk is wat basisvoorzieningen 

zijn en welke van die basisvoorzieningen men geacht wordt te 

gebruiken met uitsluiting van specifieke lokale oplossingen;  

2) Daadwerkelijke adoptie van erkende basisvoorzieningen wordt 

bevorderd.  

Inmiddels is een procedure ontwikkeld, die thans in de praktijk wordt 

getoetst op een concrete casus: de Suwi inkijk- en inleesvoorziening van 

BKWI. Daarbij wordt zowel de bruikbaarheid van de procedure, als de 

geschiktheid van de SUWI-voorziening  onderzocht. De procedure verloopt 

grotendeels analoog aan de toetsingprocedure voor standaarden. Eind 

november zijn de expertgroepbijeenkomsten afgerond en is het 

expertgroepadvies opgesteld. Het voornemen is om dit advies van 8 

december tot 13 januari ter openbare consultatie aan te bieden.   

In de Forumvergadering van februari 2012 zullen de resultaten van het 

onderzoek u worden voorgelegd ter advisering.   

 

 Afstemming ICCIO/DGOBR 

DGOBR werkt momenteel aan een procedure voor het toetsen van 

bouwstenen die in aanmerking komen voor opname in de Enterprise 

Architectuur van het Rijk. Het Bureau Forum Standaardisatie werkt samen 

met DGOBR aan de afstemming tussen die procedure en de 

„erkenningsprocedure‟ van het Forum en College. Het doel is dat beide 

procedures zodanig overeenkomen dat een toetsing volgens één van de 

procedures, toetsing volgens de andere  procedure (grotendeels) overbodig 

maakt. Welke procedure een voorziening of bouwsteen doorloopt, is 

afhankelijk van het beoogde toepassingsgebied. Is dit beperkt tot het Rijk 

dan wordt de procedure van DGOBR doorlopen. Is het toepassingsgebied 

breder, dan komt de erkenningsprocedure van Forum en College in 

aanmerking.   
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4. Communicatie 

 

Aanwezigheid Forum Standaardisatie tijdens ECP-EPN Jaarcongres succesvol 

Op 17 november jl. vond het ECP-EPN Jaarcongres plaats waaraan ook 

Forum Standaardisatie haar medewerking heeft verleend door invulling van 

één van de drie tracks van het congres. Tijdens het ochtendprogramma 

heeft Cor Franke het eindadvies van de Adviescommissie Authenticatie en 

Autorisatie gepresenteerd. Daarnaast waren er interessante bijdragen van 

Jaap Schokkenkamp van de Thuiswinkelorganisatie,  Arnold Jonk van Min. 

OC&W en Nus Jurgens van Nazca-it. Tijdens de middagsessie was er een 

interessante paneldiscussie met verschillende sprekers uit het bedrijfsleven 

en de overheid over nut en noodzaak van standaardisatie en 

interoperabiliteit (o.a. in de financiële keten). Beide programma-onderdelen 

werden goed bezocht door meer dan 100 bezoekers. De bezoekers waren 

enthousiast en het commentaar achteraf over deelname van het Forum aan 

het congres was lovend.  

 

Forum Standaardisatie publicatie Interoperabel Nederland 

Tijdens het jaarcongres is ook de bundel Interoperabel Nederland 

gepresenteerd door de voorzitter van het College aan de aanwezigen en 

tijdens het diner is de bundel aangeboden aan door Frank Heemskerk, de 

voorzitter van ECP-EPN. Bezoekers van het congres en genodigden voor het 

diner hebben een exemplaar van het boek  aangeboden gekregen. Ruim 

650 exemplaren van het boek zijn uitgedeeld. Inmiddels is er over het boek 

veelvuldig gecommuniceerd via Twitter, wat heeft geresulteerd in meer dan 

300 aanvragen van het boek. KING en VNG willen het boek eveneens gaan 

aanbieden aan alle Nederlandse gemeenten.  

 

 

5. Open data 

 

Status per 1 december  2011:  

Het Forum start in december  met het onderzoek voor het 

wegnemen van “technische” belemmeringen voor publicatie van 

datasets “open data”.  Het resultaat van dit onderzoek is een 

handleiding voor aansluiting, die gepubliceerd kan worden op de site 

data.overheid.nl. Inmiddels hebben meerdere partijen toegezegd 

mee te werken aan het onderzoek. Waaronder Geonovum, BAG, 

CBS en de provincie. Vandaag is een eerste selectie gedaan op de 
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offertes voor het onderzoek. De opdracht wordt volgende week 

verstrekt. Het resultaat zal per mei bekend zijn. 

Naast het onderzoek voor de technische belemmeringen wordt in 

onderling overleg met BZK een onderzoek gestart voor het 

wegnemen van “juridische” belemmeringen. Afstemming met BZK 

en EL&I over de exacte inhoud van de opdracht vindt op dit moment 

plaats. 

 

6. Beheer standaarden 

 

Status per 1 december 2011: 

 EL&I en BZK hebben het Forum standaardisatie verzocht  te werken aan 

een beheerorganisatie voor standaarden binnen Logius.  Het MT van Logius 

heeft hier in juni 2010 mee ingestemd, maar heeft geen middelen voor de 

planvormingfase.  Het college en forum standaardisatie heeft belang bij de 

inrichting van beheer van standaarden. BOMOS kan via deze inrichting 

worden getoetst aan de praktijk en op punten verbeterd worden.  Inmiddels 

is een kwartiermaker standaarden aangesteld binnen Logius. Deze 

kwartiermaker gaat het centrum voor standaarden trekken.  Het Forum 

ondersteunt deze praktijkcase met kennis en ervaring over BOMOS en 

procesbegeleiding. In het jaarplan 2012 van Logius is dit project tevens 

opgenomen.  De resultaatverwachting voor het Forum hierbij is een 

praktische installatie handreiking voor procesinrichting van een 

beheerorganisatie voor standaarden.  Hiervoor zijn inmiddels 2 workshops 

gehouden. Het eerste resultaat is een inventarisatie van gebruikte 

standaarden binnen Logius en de opzet van een beslismodel voor de 

inrichting van beheerprocessen. De eerste producten zullen per eind 

december gepubliceerd worden. 

 

 

7. Handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

 

De handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor elektronische  

overheidsdiensten is in november vastgesteld door het College. De 

handreiking helpt overheidsorganisaties om voor hun bedrijfsprocessen met 

burgers en bedrijven een beredeneerde keuze te maken voor het benodigde 

betrouwbaarheidsniveau van authenticatiemiddelen. Het streven is in de 

meivergadering van het College een volgende versie voor te leggen. De 

volgende versie zal worden uitgebreid met computer-computer transacties 

en machtigingen. Daarnaast is de intentie een platform voor uitwisseling 
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van ervaringen met toepassing van de handreiking en keuze voor 

betrouwbaarheidsniveaus te creëren. Daarbij bestaat de nadrukkelijke wens 

om gemeenten, provincies en de Manifestgroep meer te betrekken. 

Conform de wens van het Forum houdt het Forum zelf voorlopig de 

verantwoordelijkheid voor beheer en doorontwikkeling van de handreiking.  

Samenhang en zo nodig afstemming met nationale en internationale 

ontwikkelingen op dit terrein wordt bewaakt. 

 

8. Toekomst Forum en College 

 

De voorstellen van EL&I  voor de verlenging van het mandaat zijn 

geaccepteerd door  het College. Ook is ingestemd met het concept 

instellingsbesluit. Het werkplan 2012 is vastgesteld met het verzoek extra 

aandacht aan adoptie te besteden. 
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