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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. Voorzieningen  
Het Forumadvies om in te stemmen met de procedure ‘Erkenning Voorzieningen’ en  
het plaatsen van SUWI-Inkijk en –Inlees als eerste voorziening op een in te stellen 
een ‘pas toe of leg uit’-lijst is nog niet ter besluitvorming in het College gebracht. 

Reden was dat er, met name vanuit de Manifestgroep, een aantal bedenkingen 
geuit was. De bedenkingen hebben betrekking op bestuurlijke drukte  en 
bureaucratie die mogelijk toenemen als er een lijst bij komt. Ook de mate van 

verplichting (‘pas toe of leg uit’-regime en welke organisaties daaronder vallen) en 
implementatie-impact en risico’s (waaronder financiering en beheer) zijn 
zorgpunten. In de Collegevergadering van 15 juni 2012 zijn de wenselijkheid van 
hergebruik van voorzieningen en het in dat kader verlenen van ‘status’ aan 
voorzieningen uitgebreid besproken. Duidelijk werd dat nut en noodzaak van 
hergebruik van voorzieningen, om redenen van efficiency en interoperabiliteit, niet 
ter discussie staan en dat er bij de leden een brede wens bestaat om door te gaan 

met het erkennen van voorzieningen. De voorzitter van het College (B. Leeftink – 
EL&I) organiseert in september 2012 een Ronde tafel met belangrijke stakeholders 
om de verschillende vraag- en aandachtspunten nader te bespreken en eventuele 
belemmeringen weg  te nemen. 
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2. Communicatie 
Forum Standaardisatie mede-organisator Open Overheid Congres 2012 
Op 31 mei 2012 organiseerden het Forum Standaardisatie, ICTU, Verdonck Klooster 

& Associates (VKA), TNO, OSSLO en ECP het Open Overheid Congres in het 
Beatrixtheater in Utrecht.  Thema van het congres was Open Overheid met de focus 
op open standaarden, open source software en open data. Het congres bouwde 
verder op het voormalig NOiV Jaarcongres. Het Forum Standaardisatie organiseerde 
de volgende twee presentaties:  

1. Een presentatie over de noodzaak van standaarden voor de vindbaarheid en 
het hergebruik van open data.  

2. Een presentatie over een praktijkvoorbeeld van de  handreiking voor het 
vaststellen van betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen voor 
elektronische overheidsdiensten. 

Beide presentaties werden goed bezocht. Ook was er veel belangstelling voor de 
publicaties van het Forum Standaardisatie, waaronder de nieuwste publicatie:  
de Handreiking internationale standaardisatie. 
 

Publicatie over standaardisatie 
Zoals eerder dit jaar aangekondigd gaan BFS en ECP gezamenlijk een publicatie 
uitbrengen met daarin aansprekende succesverhalen over 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 netwerkeffecten van digitale standaardisatie. De ambitie 
is andere bestuurders te inspireren. De presentatie van de publicatie staat gepland 
voor het ECP Jaarcongres dat op 15 november plaatsvindt. Tijdens de zomerperiode 

zullen de interviews plaatsvinden.  
 

3. Standaardisatiescan 
In hoeverre kan digitale standaardisatie het economisch potentieel van de 9 

topsectoren vergroten? Die vraag bracht onze voorzitter op het idee van een 
standaardisatiescan. Samen met TNO is daarvoor een ontwikkeltraject gestart. TNO 
en BFS dragen elk de helft van de kosten. Gestart wordt met het maken van een 
model van de scan waarna deze in één van de sectoren zal worden getest. Naar 
verwachting zal dat de logistieke sector zijn.  In het vierde kwartaal zal een eerste 
resultaat beschikbaar is. 
 

4. Uitbreiding betrouwbaarheidsniveaus 
Op verzoek van het College Standaardisatie is gestart met het maken van een 
uitbreiding op de Handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie. U hebt 
in juni ingestemd met een startdocument waarin 4 terreinen zijn benoemd die 
onderwerp zijn van deze uitbreiding: machine to machine communicatie, 
wilsbeschikkingen, machtigingen, retourstromen. Daarnaast zal onderzocht worden 

of Single Sign On (SSO) rijp is om bij de doorontwikkeling betrokken te worden. De 
opdracht is inmiddels gegund. De planning is u eind dit jaar een nieuwe versie aan 
te bieden. 

 
5. Semantiek/ Landkaart 

De  eerste versie van ‘Landkaart semantische interoperabiliteit’ is gereed. De 
Landkaart is bedoeld om de verschillende methoden en ontwikkelingen met 

betrekking tot semantiekvraagstukken in relatie tot elkaar te positioneren.  
Het is een overzicht waarin verschillen en samenhang van verschillende 
methoden duidelijk worden. Naast functionaliteit worden o.a. beheer, gebruik, 
prestaties en volwassenheid in beeld gebracht. De eerste versie bevat 16 
methoden.  
Het overzicht moet ook houvast kunnen bieden bij het maken van keuzes voor 
een aanpak. Daarom worden handvatten geboden om benaderingen onderling te 

vergelijken  op verschillende aspecten. Ook wordt een groeipad richting mogelijke 
standaardisatie geschetst. Momenteel wordt nog gewerkt aan 

gebruikershandleidingen voor experts en bestuurders. Daarnaast zijn drie casussen 
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gekozen om de werking van de landkaart te beproeven en de betreffende 
organisaties een passend advies te geven voor een vraagstuk op het terrein van 
semantische interoperabiliteit.  De betrokken organisaties zijn Logius, Kadaster en 

IND.  
Alle resultaten worden eind september opgeleverd en ter beoordeling voorgelegd 
aan de stuurgroep. 
 

6. Verbetering stelselcatalogus 
Op verzoek van de directeur Burgerschap en Informatiebeleid van BZK is een 
voorstel opgesteld ter verbetering van de zogenaamde ‘Stelselcatalogus’.  Die 

activiteit vloeit voort uit Project 12 Compacte Rijksdienst. In mei 2012 is een plan 
van aanpak opgeleverd voor een nieuw op te stellen programma van eisen. Met dat 
voorstel is ingestemd. ICTU is gevraagd het plan van aanpak uit te werken. De 
onder de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties geplaatste Stuurgroep 
Stelselcatalogus begeleidt de ontwikkeling. Het Bureau participeert in die 
stuurgroep. 
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