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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. Handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

 

In de vergadering van 15 november jl. heeft het College de handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische 

overheidsdiensten vastgesteld. Het College stemde in met het zetten van 

een aantal vervolgstappen, en het beleggen van het beheer van de 

handreiking bij het Bureau Forum Standaardisatie.  

De handreiking is een dynamisch document, dat zal mee veranderen met 

doorontwikkeling van elektronische dienstverlening, identificatie en 

authenticatie, en de (ook internationale) kaders daarvoor. Al bij de 
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oplevering van de 1.0 versie van de handreiking is een aantal aspecten 

benoemd waarvoor direct vervolgacties wenselijk waren.  

 

Een aanpak voor deze acties is beknopt uitgewerkt in bijgaande notitie.  

Het Forum wordt gevraagd hiermee in te stemmen.  

Zie bijlage: FS36-02-10a  

 

 

2. Semantiek 

In het BFS werkplan 2012 staat bij het thema semantiek genoemd: 

Bevorderen van semantische interoperabiliteit door: 

In- en overzicht te bieden in de verschillende semantische benaderingen en 

standaarden, en wanneer deze toe te passen. WAT:  Overzicht van 

verschillende methodes, projecten en ontwikkelingen op het terrein van 

semantiek, hun onderlinge samenhang en voorkeurstoepassingen. Het gaat 

om zowel initiatieven binnen de e-overheid als in het private domein.  

HOE: Opdracht verstrekken voor opstellen overzicht. Geen deskstudy maar 

door experts gedragen overzicht. Daartoe organiseren van tafel(s).  

 

Voor deze opdracht is een aanpak op hoofdlijnen uitgewerkt.  

Het Forum wordt gevraagd hiermee in te stemmen.  

Zie bijlage: FS36-02-10b 

 

 

3. Communicatie 

 

Deelname Forum aan ECP-EPN Jaarcongres 2011 was succesvol 

De deelname van Forum Standaardisatie aan het ECP-EPN Jaarcongres van 

17 november jl. was waardevol voor alle partijen. Met presentaties van o.a. 

Cor Franke over authenticatie en Arnold Jonk over open data, vond ECP het 

een goede inhoudelijke toevoeging aan het programma. Het congres werd  

bezocht door 570 bezoekers, de track van het Forum had zo’n 110-120 

unieke bezoekers (90 in de ochtend en 80 in de middag). Bezoekers waren 

enthousiast en het commentaar achteraf was lovend. Deelname aan het 

ECP Jaarcongres van 2012 is dan ook opgenomen in het werkplan van BFS.  

 

Forum Standaardisatie publicatie Interoperabel Nederland 

Tijdens het jaarcongres is ook de bundel Interoperabel Nederland, met 32 

verschillende visies op interoperabiliteit voor de toekomst, gepresenteerd 

aan alle aanwezigen van het congres en het aansluitende diner. Ruim 500 
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exemplaren van het boek zijn uitgedeeld. Sindsdien is er een flinke stroom 

aanvragen naar het boek geweest die heeft geresulteerd in een verspreiding 

van inmiddels ruim 1750 boeken. KING heeft het boek aangeboden aan alle 

Nederlandse gemeenten. Inmiddels is op de website van het Forum een e-

book versie van het boek geplaatst zodat ook na uitputting van de voorraad 

gedrukte exemplaren het boek nog beschikbaar blijft voor 

geïnteresseerden.  

 

Sinds het begin van 2012 worden er gesprekken met ECP, OSLOO, KING en 

ICTU gevoerd over het eventueel voortzetten van het voormalig NOiV-

Jaarcongres in de vorm van een congres over thema’s als open data, open 

standaarden en open source software.  Gebleken is dat hiervoor voldoende 

animo en budget is bij de betrokken partijen. Dit “Open”  (werktitel) 

Jaarcongres staat vooralsnog gepland voor mei of juni 2012. BFS wil hier 

graag een praktische invulling aan geven door onderwerpen als adoptie van 

open standaarden en internationale ontwikkelingen te adresseren.  

Daarnaast is BFS in gesprek met ECP over de organisatie van een of twee 

zgn. plugfests ter ondersteuning van de adoptie van bepaalde open 

standaarden. De keuze van standaarden is nog niet gemaakt. Deze zgn. 

plugfests heeft BFS overgenomen van het afgeronde programma NOiV. 

 

 

5. Open data 

 

Status per 1 februari 2011:  

Het onderzoek naar technische standaarden loopt, in april vindt de 

presentatie van de resultaten plaats in het Forum.  

Daarnaast  is inmiddels een offerteverzoek gedaan voor een 

juridische herijking van het onderzoek naar de aansprakelijkheid 

van partijen van 2001. Deze herijking is gericht op een checklist in 

verband met aansprakelijkheid in verband met het publiceren van 

data gebaseerd op de huidig wetgeving en jurisprudentie. 

Het Forum wordt gevraagd hiermee alsnog in te stemmen.  

Zie bijlage: FS36-02-10c 
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6. Beheer standaarden 

 

Status per 1 februari  2012: 

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

een beheerorganisatie voor standaarden binnen Logius.  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.  Het Centrum voor standaarden 

van Logius werkt samen met het Forum aan een handreiking. Deze 

handreiking heet BOMOS2i (i van implementatie). TNO heeft in opdracht 

van het Forum en Logius  eerste raamwerk opgeleverd.  Dit raamwerk 

wordt vanaf maart getoetst bij o.a. de standaard digikoppeling.  
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