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FORUM STANDAARDISATIE   

 
 
 

 
Doel 

Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de 
volgende projecten.  
 

 

1. Voorzieningen  
Tijdens de Forumvergadering van 14/02 jl. heeft het Forum ingestemd met de 
procedure ‘Erkenning Voorzieningen’ en  het (indien nodig) vaststellen van een 
beperkt werkingsgebied. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van SUWI-Inkijk en –

Inlees als eerste voorziening op een in te stellen een ‘pas toe of leg uit’-lijst. 
In de omgeving van het Forum blijkt het onderwerp, ondanks brede betrokkenheid 
van stakeholders tijdens expertgroep bijeenkomsten en openbare consultatie,   

uiteenlopende reacties op te roepen. Iedereen ziet het belang van hergebruik van 
voorzieningen met generieke functionaliteit, maar met name de Manifestgroep is 
geen voorstander van het instellen van een ‘pas toe of leg uit’-lijst . Ze heeft 
hierover een brief aan het College gestuurd waarin verwezen wordt naar al 
bestaande afspraken i.h.k.v. iNUP en mogelijke knelpunten rondom aspecten als 
stabiliteit en schaalbaarheid. De Manifestgroep geeft aan zelf regie te willen voeren 
door middel van het opstellen van een productencatalogus.  

De zorgvuldige, transparante procedure ontbreekt in dat geval, evenals de brede 
dekking die Collegebesluiten hebben.  In het College zullen opties rondom 
(kwalitatieve) beoordeling en hergebruik van voorzieningen besproken worden. 
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2. Communicatie 
Forum Standaardisatie mede-organisator Open Overheid Congres 2012 
Op 31 mei 2012 organiseren Forum Standaardisatie, ICTU, Verdonck Klooster & 

Associates (VKA), TNO, OSSLO en ECP het Open Overheid Congres in het 
Beatrixtheater in Utrecht.  Thema van het congres is open standaarden, open 
source software en open data: drie losse onderwerpen die in de praktijk nauw 
verweven zijn samengebracht in één congres. Het congres bouwt verder op het 
voormalig NOiV Jaarcongres. Sprekers zijn o.a. Tof Thissen (KING), Tom Kok 
(DGOBR Min. BZK) en Bart Jacobs.  
Forum Standaardisatie vult één van de vijf themasessies met twee verschillende 

presentaties. Een daarvan gaat over de noodzaak van standaarden voor 
vindbaarheid en hergebruik van open data. De andere presentatie zal ingaan op 
een praktijkvoorbeeld van de  handreiking voor het vaststellen van 
betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen voor elektronische 
overheidsdiensten. 
Ten tijde van het schrijven van deze notitie heeft het Open Overheid Congres nog 
niet plaatsgevonden en kan er nog niets worden gemeld over het welslagen ervan. 

Inmiddels hebben zich bijna 350 deelnemers aangemeld. 
Handreiking over internationale standaardisatie 
Tijdens het Open Overheid Congres zal ook de nieuwste publicatie van het Forum 
worden gepresenteerd. Het gaat om de Handreiking voor overheidsorganisatie over 
internationale standaardisatie. Het is een samenvatting van eerdere verkenningen 
door het Forum naar internationale ontwikkelingen op het gebied van 

interoperabiliteit en gebruik van open standaarden. 
Publicatie over standaardisatie 
Zoals eerder aangekondigd gaan BFS en ECP gezamenlijk een publicatie uitbrengen 

met daarin aansprekende succesverhalen over en best practices van 
standaardisatie. De doelgroep is bestuurlijk Nederland. De focus van de artikelen in 
deze publicatie zal liggen op de (macro) economische voordelen zoals 
kostenbesparingen, lastenverlichting, verbetering van efficiëntie, kwaliteit, 

dienstverlening en concurrentiepositie en de netwerk-effecten van (digitale) 
standaardisatie. De ambitie is andere bestuurders te inspireren. De presentatie van 
de publicatie staat gepland voor november 2012 tijdens het ECP Jaarcongres dat op 
15 november plaatsvindt. Tijdens de zomerperiode zullen de interviews 
plaatsvinden.  
 

3. Standaardisatiescan 

In hoeverre kan standaardiseren het economisch potentieel van de 9 topsectoren 
vergroten? Die vraag bracht onze voorzitter op het idee van een 
standaardisatiescan. Na overleg met EL&I  zijn gesprekken gestart met TNO om 
daarvoor een ontwikkeltraject te starten. TNO en BFS zullen elk de helft van de 
kosten dragen. Naar verwachting kan nog in juni met de traject worden gestart 
zodat in het vierde kwartaal een eerste resultaat beschikbaar is. 

 
4. Open data 

In de Forumvergadering van september zullen de resultaten gepresenteerd worden 
van het onderzoek naar de juridische aansprakelijkheidsaspecten voor open data. 
 

5. Beheer open standaarden 
In september zal de handreiking voor het beheer van standaarden, genaamd 

BOMOS2i.  gepresenteerd worden,  
 

6. Verbetering stelselcatalogus 
Door de directeur Burgerschap en Informatiebeleid van BZK is een verzoek 
ontvangen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de zogenaamde 
‘Stelselcatalogus’ (bijgevoegd). Die activiteit vloeit voort uit Project 12 Compacte 
Rijksdienst. In dat kader is in mei een plan van aanpak opgeleverd voor een nieuw 

op te stellen programma van eisen. Naar verwachting zal de stuurgroep Compacte 
Rijksdienst daar op 20 juni over beslissen.  Aangegeven is dat BFS wel expertise 

kan leveren maar niet is toegerust om zo’n programma van eisen te ontwikkelen. 
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