
 

 

Stand van zaken dossiers tot en met Q2 2012 

Een uittreksel van de Q2 rapportage t.b.v. de discussie voor het 

werkplan 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toetsingsprocedure lijsten open standaarden 

Werkplan 2012 §2.3.1, projectnummer 45002. 

Het algemene doel van dit dossier is het bevorderen van het gebruik van 

open standaarden en het daartoe in stand houden van een lijst met open 

standaarden waarvoor voor overheidsorganisaties een ‘pas toe of leg uit’-

regime geldt. Tevens het in stand houden van een lijst met gangbare open 

standaarden en een procedure voor het bijhouden van deze lijsten. 

Doelstellingen  

1. Uitvoering toetsingsprocedure 

a. 14 aanmeldingen 

b. 8 experttoetsingen/consultaties 

c. 6 standaarden opgenomen op lijsten 

d. 2 verwijderingen/verhuizingen 

2. Adoptieadvies bij iedere getoetste standaard. 

3. Bij de lijsten met open standaarden zal de functionele samenhang 

terugkomen in de vorm van categorisering en eventueel visuele 

presentatie. Tegelijkertijd zal het Forum proactief op zoek gaan naar 

belangrijke “blinde vlekken” (bijv. waar standaarden niet bestaan of 

onvoldoende worden gebruikt) en deze agenderen. 

4. Communicatie over de aanmeldmogelijkheid, over lijsten en over 

collegebesluiten.  

 

Resultaten t/m Q2 

Ad1. Uitvoering van de toetsingsprocedure 

In de 2e helft van 2011 zijn acht standaarden aangemeld voor toetsing  in 

de 1e helft van 2012.  In Q1 heeft het Forum de toetsing van twee 

standaarden aangehouden na de intake, zijn er door expertgroepen zes 

standaarden getoetst voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst en is voor een 

standaard een verwijderverzoek besproken.  

De zes getoetste standaarden zijn:  

- ODF 1.2  (documentformaat) 

- PDF/A2   (PDF archiveringsformaat voor documenten) 

- VISI       (bouwprocesmanagement) 

- SIKB      (bodeminformatie) 

- DKIM      (betrouwbare herkomst e-mail) 

- DNSSEC (beveiliging koppeling tussen domeinnamen en ip-adressen) 

In Q2 heeft het College besloten tot de opname van de zes getoetste 

standaarden op de ‘pas toe of leg uit’ –lijst en het verwijderen van 1 

standaard van dezelfde lijst (WSRP). 
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Nieuwe aanmeldingen 

In Q2 zijn er drie nieuwe standaarden aangemeld en heeft het Forum 

besloten tot het toetsen van 2 van deze nieuw aangemelde standaarden 

en tot de toetsing van 1 standaard die reeds in 2011 was aangemeld, 

maar in januari nog niet voldeed aan de voorwaarden voor toetsing.  

De nieuwe aanmeldingen zijn:  

- Het overheidskoppelvlak binnen eHerkenning  (besloten tot toetsing) 

- De NTA 9040 als onderdeel van het Ondernemingsdossier (besloten tot 

toetsing) 

- CMIS (besloten niet te toetsen vanwege vooralsnog een gebrek aan 

draagvlak) 

Eerdere aanmelding:  

- Semantisch model e-factureren  (alsnog besloten tot toetsing)  
Ad 2. Adoptieadvies  
Het opstellen van een adoptieadvies is onderdeel van de procedure voor 
het toetsen van standaarden en daarmee een structureel gegeven.  
Voor iedere getoetste standaard is dan ook een concreet adoptieadvies 
opgesteld. 

Ad 3. Samenhang 

Nog geen concrete resultaten. 

Ad 4. Communicatie 

Communicatie met betrekking tot procedure en resultaten is onderdeel 

van de toetsingprocedure.  

 

Vooruitblik 

Ad 1. Uitvoering van de toetsingsprocedure 

In juli zijn er expertgroep-bijeenkomsten gepland voor de toetsing van 

drie standaarden die in procedure zijn genomen. Van 6 augustus tot 23 

september worden de expertadviezen openbaar geconsulteerd en in 

oktober zal het Forum zich over de standaarden uitspreken.   
Ad 2. Adoptieadvies 
Bij iedere getoetste standaard wordt aanvullende een advies ter 
bevordering van de adoptie gedaan. 
Ad 3. Samenhang 
Eind 2011 is een nieuwe categorisering van de standaarden vastgesteld 
door het College. Deze categorisering maakt de functionele samenhang 
tussen standaarden beter inzichtelijk. In Q3 zal deze categorisering 

doorgevoerd worden in de webapplicatie waarmee de lijsten met 
standaarden worden gepresenteerd.  Bovendien wordt afstemming 
gezocht met het project ‘Open Data’ om inzichtelijk te maken welke van 
de standaarden bruikbaar zijn voor het hergebruiken van overheidsdata.   
 

Onderzoek naar Veiligheidsstandaarden  
Uit de expertadviezen en stuurgroep open standaarden kwam eind 2011 

en begin 2012 de behoefte naar voren aan een beter overzicht op het vlak 
van samenhang tussen authenticatie en autorisatie standaarden en  
breder: standaarden in het veiligheidsdomein. In september wordt aan het 
Forum een onderzoeksopzet voorgelegd die moet helpen invulling te 
geven aan deze vraag. Op basis van het oordeel van het Forum wordt 
deze onderzoeksopdracht uitgezet, mits hier voldoende budget voor 
beschikbaar is.  Op dit moment is het nog niet zeker of dit onderzoek 

onder het onderwerp open standaarden zal vallen of het onderwerp 
Authenticatie en autorisatie. Voor beide onderdelen geldt dat hiervoor in 
het werkplan 2012 nog geen budget is gereserveerd.  
 
Ad 4. Communicatie 

Ruim voor de deadline voor het aanmelden van nieuwe standaarden (6 

november) wordt actief via de website en Twitter opgeroepen standaarden 
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aan te melden. Na besluitvorming door het College (november) wordt op 

dezelfde wijze gecommuniceerd over de opname van nieuwe standaarden. 

Dit laatste gebeurt waar mogelijk in samenwerking met de betrokken 

stakeholders voor maximaal effect.  
 

2. Adoptie en naleving open standaarden  

Werkplan 2012 §2.3.2, projectnummer 4503. 

Het algemene doel is het bevorderen van het gebruik van open 

standaarden van de lijsten. 

Doelstellingen uit het werkplan 2012 

1. Monitoring van adoptieadviezen van het Forum en publicering op 

de website; 

2. Signaleren en adresseren van adoptie voortgang en barrières 

(zoals noodzaak van een profiel); 

3. Organiseren van adoptieactiviteiten per standaard (indien hier 

behoefte aan is):  

a. Bijeenkomsten zoals plugfesten (de standaard testen met 

leveranciers) 

b. Handreikingen 

c. Bestekteksten 

d. Implementatie-informatie 

4. Updaten van het overzicht van standaarden in wet- regelgeving; 

5. Aanpassen aanwijzingen voor de regelgeving zodat er op een 

goede manier naar standaarden en voorzieningen wordt 

verwezen; 

6. Het laten uitvoeren van additionele monitoring van de adoptie van 

open standaarden 

 

Resultaten Q2 

Ad 1. Monitoring adoptieadviezen 

 In het Forum is een nieuwe opzet voor de adoptiestatus 

afgesproken. De adoptieadviezen zijn ook onderdeel van deze 

opzet. 

 Conform opzet wordt nu gewerkt aan een overzicht van de 

adoptiestatus. Dit overzicht zal in de Forumvergadering van 

september of oktober op de agenda staan. 

 In de lijst is voor IPv4/IPv6 als eerste voorbeeld de 

statusinformatie van de adoptie-adviezen toegevoegd.  

Ad 2. Het signaleren en adresseren van adoptievoortgang en barrières 

Het onder ad 1 genoemde overzicht geeft inzicht in adoptievoortgang en 

barrières. 

Ad 3. Adoptieactiviteiten per standaard  

a. Bijeenkomsten 

 SEPA-testevent 

Op 19 juni jl. vond bij Equens het eerste SEPA-testevent plaats. 

Tijdens het evenement stond de aanpassing van koppelvlakken van 

betalingssoftware centraal. Meer dan honderd afgevaardigden van 

softwareleveranciers gingen actief de inhoudelijke dialoog aan met 

de zes aanwezige banken. Vertegenwoordigd waren ABN Amro, 

BNG, ING, Rabobank, RBS en Van Lanschot Bankiers. Daarnaast gaf 

ook Equens een toelichting. Het testevent is tot stand gekomen in 

samenwerking met: Forum Standaardisatie, Kennisplatform 

administratieve software (ECP en GBNED), Nationaal Forum SEPA-

migratie (NFS), ICT~Office en het SEPA Platform Publieke Sector. 
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Op de website OveropIBAN.nl is een bericht verschenen over het 

testevent met citaten van Nico Westpalm van Hoorn. 

 IPv6 seminar voor overheden 

Op donderdagmiddag 10 mei organiseerde de IPv6 Task Force in 

samenwerking met het Forum Standaardisatie een IPv6 seminar 

voor overheden. Bijna 90 belangstellenden waren aanwezig in 

Nieuwspoort in Den Haag om het seminar bij te wonen en meer 

informatie te vergaren over de implementatie van IPv6. Het seminar 

werd geopend door dagvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn 

(voorzitter Forum Standaardisatie) en Joost Tholhuijsen 

(vertegenwoordiger IPv6 Task Force). Een van de sprekers was Ron 

Roozendaal (CIO Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

die bekend maakte dat de Rijks CIO’s in ICCIO-verband beleid voor 

de invoering van IPv6 binnen de Rijksdienst hebben vastgesteld. 

Het ICCIO vraagt Logius om de komende maanden een 

uitvoeringstoets voor dit beleid te doen. 

 

c. Bestekteksten 

De bestekteksten zijn voorbesproken met een drietal leden van de 

interdepartementale Commissie Bedrijfsjuridisch Advies. Medio juli worden 

vanuit deze commissie nog een aantal opmerkingen verwacht. Na 

verwerking hiervan worden de bestekteksten begin september voorgelegd 

aan de Commissie. Na goedkeuring worden de bestekteksten gepubliceerd 

op de website van PIANOo en kunnen ze worden verspreid. Tijdens het 

PIANOo-congres op 7 juni is door de schrijvers van de bestekteksten een 

workshop georganiseerd.  

d. Implementatieinformatie 

Deze informatie is via de website gepubliceerd maar wordt geïntegreerd 

met de lijst. 

Ad 4. Overzicht van standaarden in wet en regelgeving 

De update met de tool van ICTU voldoet niet. Er is een disclaimer 

toegevoegd over de actualiteit van het overzicht. In Q3/Q4 zal een 

verzoek worden gedaan aan BZK om het overzicht te updaten. 

Ad 5. Aanwijzingen voor de regelgeving 

Er zijn voorstellen voor wijzigingen gedaan maar er is nog geen 

terugkoppeling ontvangen van Justitie. Onlangs is weer navraag gedaan. 

Ad 6. Additionele monitoring 

De opdracht tot het laten uitvoeren van dit onderzoek is gegund en de 

eerste resultaten zijn opgeleverd. In Q3 volgt de uitgebreide monitor en 

analyse. 

 

Vooruitblik 

Ad 1. De monitoring en publicatie van adoptieadviezen  

Zal voortgezet worden in de ingezette lijn. Ook voor andere standaarden 

zullen sponsoren worden gezocht. 

Ad3. Adoptieactiviteiten per standaard 

 Op 25 september zal een tweede SEPA-testevent plaatsvinden. 

 Op 6 september organiseren SIDN en Forum Standaardisatie een 

webinar over DNSSEC voor overheden. 

 Met ECP wordt nu nagedacht over adoptie-bijeenkomsten rondom 

andere standaarden. 

 Handreikingen: nu ODF 1.2 en PDF/A-2 zijn toegevoegd zal de 

handreiking Open Documentformaten worden geüpdatet. 
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Businesscase Informatie bij standaarden 

Werkplan 2012  §2.3.3. 

Zoals ook gemeld in Q1 is dit project vervallen als afzonderlijk project bij 

het herschikken van het budget in maart. Het opnemen van Businesscase 

informatie valt in 2012 onder de dossiers Open standaarden, lijsten en 

Open standaarden, adoptie.  
 

3. Beheer open standaarden  

Werkplan 2012  §2.3.4, projectnummer 4505 

Het algemene doel van dit project is het professionaliseren van het beheer 

van standaarden.  

Doelstellingen uit het werkplan 2012 

1. Ondersteuning aan Logius bij het inrichten van het beheer van 

standaarden door inbreng van expertise bij de inrichting van een 

Centrum voor Standaarden; 

2. Een praktische handreiking voor de inrichting van een 

beheerorganisatie voor open standaarden gebaseerd op ervaring 

bij Logius en BOMOS informatie. Deze inrichting dient als case, 

waardoor aanscherping van BOMOS en praktische 

implementatietips kunnen worden opgesteld. Een praktische 

handreiking voor het beheer van standaarden voor overige 

partijen is het resultaat; 

3. Community van standaarden opzetten: Beheerders bijeen brengen 

die kennis en ervaring uitwisselen over het beheer van 

standaarden door online een platform op te richten en 

bijeenkomsten te organiseren. 

 

Resultaten t/m Q2  

Ad 1. Centrum voor Standaarden 

Logius is gestart met het Centrum voor Standaarden. Zoals gepland 

ondersteunt BFS het kernteam van dit centrum.  

Ter professionalisering van het beheer registreert het Centrum voor 

Standaarden de gebruikte en beheerde standaarden binnen Logius . De 

registratiemethode en de eerste registraties zijn inmiddels gerealiseerd.  

Ad 2. Handreiking 

De handreiking voor het beheer van Standaarden is in concept opgeleverd 

onder de naam BOMOS2i (i voor implementatie). 

De pilot voor BOMOS2i is gestart na goedkeuring van de directie en het 

Product Management Team van Logius  

Ad 3. Community 

De wiki is gerealiseerd en bereikbaar via 

www.centrumvoorstandaarden.org 

Communicatie via intranet Logius is uitgesteld.  

Voor de Governance van Standaarden is binnen Logius echter een nieuw 

overleg opgezet en goedgekeurd door de directie van Logius: het 

Standaarden Adoptie Overleg. BFS neemt hieraan deel om bij te dragen 

aan de kwaliteit van dit overleg.  

 

Vooruitblik 

Ad 1 

De Standaardenregistratie, zoals nu opgezet  binnen Logius verifiëren en 

bijhouden. Waarbij aandacht is voor het toegankelijk maken van de 

informatie. Het is verder de ambitie van het Centrum voor Standaarden 

om een instrument te selecteren voor de inhoudelijke registratie van 
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semantische standaarden. Dit zal opgepakt worden zodra de resultaten 

van het “Landkaart Semantiek” (zie onder Semantiek) bekend zijn en 

hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Ad 2 

De oplevering van de Handreiking BOMOS2i staat gepland voor eind juni 

en zal geagendeerd worden voor de Collegevergadering op 4 september 

2012. 

Ad3 

In Q4 worden resultaten verwacht. 

4. Voorzieningen 

Werkplan 2012  §2.3.5, Projectnummer 4506 

Het algemene doel is een grootschalige aansluiting op basisvoorzieningen 

en het gebruik hiervan bevorderen. Meer specifiek is het doel om te 

komen tot een situatie waarin voor de betrokken partijen duidelijk is wat 

basisvoorzieningen zijn en welke van die basisvoorzieningen men geacht 

wordt te gebruiken met uitsluiting van lokale oplossingen. 

Doelstellingen uit het werkplan 2012 

1. Een lijst met erkende voorzieningen,  

door: 

a. uitvoering toetsingsprocedure voor erkenning van 

voorzieningen: aanmelding, intake, experttoetsing, 
consultatie, besluitvorming; inclusief opstellen 
adoptieadvies. 

b. communicatie over het bestaan van de 

erkenningsprocedure  

c. oproep tot aanmelding  

2. opname van een voorziening op de lijst; 

3. Een adoptieadvies voor iedere getoetste voorziening; 
4. Evaluatie en eventueel bijstelling van de eind 2011 opgeleverde 

procedure en criteria voor het toetsen van voorzieningen. 

 

Resultaten t/m Q2 

Ad 1. Lijst met erkende voorzieningen 

Vanwege serieuze bedenkingen tegen het instellen van een ‘pas toe of leg 

uit’-lijst, met name vanuit de Manifestgroep, is besloten het positieve 

Forum advies m.b.t. de procedure en de lijst niet zo ter besluitvorming in 

het College te brengen. In het College is de wenselijkheid van hergebruik 

van voorzieningen inhoudelijk besproken en bevestigd.  De voorzitter van 

het College heeft voorgesteld om een Ronde Tafel te arrangeren zodat 

standpunten verzoend kunnen worden en stappen voorwaarts gezet 

kunnen worden. De door de Manifestgroep geplaatste kanttekeningen 

(bestuurlijke drukte, wie gaat waar over) zullen in dit overleg nadrukkelijk 

aan de orde komen,alsook vragen als: wat wordt de status van een lijst, 

wat bedoelen we met ‘pas toe of leg uit’, is de lijst codificerend of sturend, 

hoe financier je onderhoud en beheer ? 

Ad 2. Adoptieadvies  

Nog niet aan de orde. 

Ad 3. Evaluatie 

Nog niet aan de orde. 

 

Vooruitblik 

EL&I organiseert een Ronde Tafel.  
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5. Semantiek 

Werkplan 2012 §2.3.6, projectnummer 45005 
In- en overzicht te bieden in de verschillende semantische benaderingen 
en standaarden, en wanneer deze toe te passen.  

Stimuleren domeinoverstijgende semantische initiatieven, in het bijzonder 
met toepassing van contextuele verbijzondering. 

Doelstellingen werkplan 2012 

1. 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. 

Door: 

a. opdracht verstrekken voor opstellen overzicht. Geen 

deskstudy maar door experts gedragen overzicht. 
b. organiseren van tafel(s). 

2. Stimuleren en ondersteunen van toepassing van de methode 
van contextuele verbijzondering. Met name als het e-
overheidsinitiatieven of voorzieningen betreft.  
Door:  

a. bijgedragen aan methodische doorontwikkeling, 

opleidings- en/of communicatieproducten, waarbij de 

voorwaarde wordt gesteld dat resultaten volledig open 

zijn. 

b. bijgedragen aan modelleer casussen die 

domeinoverstijgend zijn, voorwaarde is vraagsturing 

en medefinanciering door de te ondersteunen 

partij(en).  

3. Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) adviseren 

betreffende semantische vraagstukken (zie ook werkplan 
samenhang basisregistraties); 

4. Volgen van internationale ontwikkelingen op semantiekgebied 
(zie werkplan Internationaal). 

 

Ad 1. Overzicht  
Ordina/Novay werken aan het overzicht, inmiddels de Landkaart 
Semantiek genoemd. Het resultaat moet een praktisch instrument zijn dat 
zowel bestuurders als inhoudelijke specialisten handvatten biedt voor het 
bepalen wanneer welke oplossingsrichting te kiezen voor semantische 
vraagstukken. Inmiddels zijn twee workshops met ca. 20 experts 

gehouden. Daarnaast zijn twee stuurgroepvergaderingen en een 
presentatie in het Forum verzorgd. Een scoretabel met 16 benaderingen, 

aanpakken voor vergelijking van benaderingen, een groeipad voor de e-
overheid en een glossarium zijn inmiddels ontwikkeld. Momenteel worden 
drie cases voorbereid om de werking van de Landkaart te toetsen.   . 

Ad 2. Contextuele verbijzondering 

Geen ontwikkelingen.  

Ad 3. PSB 

Zie 3.11 Samenhang Basisregistraties.  

Ad 4. Internationale ontwikkelingen 

De dossierhouder bezocht de EU Semic conference on semantic 

interoperability 

 

Vooruitblik 

Ad 1. Overzicht 
Uitwerken 3 casussen voor respectievelijk Logius, Kadaster en 

(waarschijnlijk) IND. Op 25 september vindt de 3e stuurgroepbijeenkomst 
plaats voor acceptatie van de resultaten.  
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6. Internationaal 

Werkplan 2012 §2.3.7, projectnummer 4008 

Het algemene doel van dit project is het prioriteren, adviseren en 
bevorderen van internationale afstemming inzake standaardisatie. 
Meer specifiek wordt dit beoogd door: 

A. Inbreng van het Nederlandse standpunt op de in dit werkplan 
geprioriteerde thema’s, waaronder internationale 
standaardisatie.   

B. Leren van andere succesvolle Nederlandse interventies op het 

gebied van standaardisatie zodat we dit zelf kunnen 
toepassen.  

C. Adviezen over internationale thema’s aan belanghebbenden. 
 

Doelstellingen werkplan 2012 

1. Analyse van de zeven actiepunten op interoperabiliteit en 
standaardisatie van de Digitale Agenda.nl. 

2. Laten analyseren van succesvolle voorbeelden (zoals wifi en blue 
tooth) met aanbevelingen voor het F&C en stakeholders. 

3. Creëren van een hecht netwerk met Nederlandse standaardisatie 
vertegenwoordigers en daar informatie van uitvragen en delen, 
bijvoorbeeld dmv bijeenkomsten. ECP/EPN en het netwerk NEBES 
worden hierbij betrokken. 

4. Participatie in relevante groepen van de EC: CAMSS, SEMIC, 

wellicht de IT-standaardisatiestuurgroep van DG Enterprise. 
5. Participatie in het internationale netwerk met andere buitenlandse 

overheden 
6. Nationale afstemming voor de internationale bijeenkomsten en 

terugkoppeling met stakeholders achteraf.  
7. Spreken op internationale bijeenkomsten over IT-standaardisatie 

en interoperabiliteit. 

 

Resultaten t/m Q2 

Ad 1. Analyse zeven actiepunten 

De analyse is gemaakt en in de juni vergadering in het Forum zijn de 

belangrijkste punten gepresenteerd, samen met andere initiatieven van de 

Europese Commissie op het gebied van interoperabiliteit en 

standaardisatie. 

Ad 2 Succesvolle voorbeelden analyseren 

Deze actie lijkt bij nader inzien weinig toe te voegen. Er is ook al een 

publicatie internationaal en een publicatie over het belang van 

standaardisatie. Blue tooth en Wifi hebben daarnaast met de overheden 

weinig te maken, zijn door de markt gemaakt en succesvol gepusht. De 

stuurgroep Internationaal is akkoord gegaan met het laten vallen van 

deze actie.  Er zijn wel verschillende verzoeken gekomen (Logius, EL&I en 

ECP) om een update te maken van het onderzoek naar wat er 

internationaal speelt op de verschillende standaardisatie dossiers. 

Stuurgroep is hiermee akkoord.  

Ad 3. Hecht netwerk creëren 

Bij de e-business standaarden groep (opvolger van NEBES) heeft het 

Forum haar internationale activiteiten gepresenteerd en afgesproken dat 

zaken die deze groep raken voorgelegd worden. Tevens wordt er 

regelmatig afgestemd met Logius, El&I en BZK.  

Ad 4. Participatie in relevante groepen van de EC 

Op 18 juni is er een SEMIC bijeenkomst geweest waaraan BFS heeft 

deelgenomen.  
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Ad 5. Participatie in het internationale netwerk 

In mei heeft Finland de meeting georganiseerd. Aanwezig waren 

Noorwegen, Japan, Zweden, Finland, Duitsland, Slowakije, België en de 

Europese Commissie. Er zijn concrete afspraken gemaakt om samen te 

acteren op het Multistakeholder Platform.    
Ad. 6 Nationale afstemming voor de internationale bijeenkomsten en 
terugkoppeling met stakeholders achteraf 
Dit is gebeurd voor het Multistakeholder overleg , voor NIFO (national 
interoperability observatory), voor het EIS (European interoperability 
strategy) en voor de consultatie van het nieuwe Engelse standaardisatie 

beleid is input geleverd. Een verslag van de internationale bijeenkomst 
(ad. 5) is rondgestuurd naar verschillende stakeholders.  

 

Vooruitblik 

Ad 1. Analyse zeven actiepunten  

In de Forumvergadering van november zal de Europese Commissie nog 

extra toelichting geven op de punten uit de Digitale Agenda en is er 

ruimte voor interactie.  

Ad 2 Succesvolle voorbeelden analyseren 

De update van het internationale overzichtrapport staat gepland voor Q4.  

Ad 3. Hecht netwerk creëren 

Naast regulier afstemming met EL&I, Logius en BZK is onderdeel van de 

nieuwe opdracht (zie ad.2) om te ondersteunen bij het creëren van een 

hechter netwerk waarbij ook een bijeenkomst voorzien is met 

verschillende stakeholders.  

Ad 4. Participatie in relevante groepen van de EC 

Nieuwe ISA groepen zijn nog niet gepland, het Multistakeholder overleg is 

verschoven naar november.  

Ad 5. Participatie in het internationale netwerk 

In november organiseert België de bijeenkomst. Deze bijeenkomst is 

expliciet ook bedoeld om het MSP voor te bereiden. In juli is hiertoe 

begonnen met het maken van een gezamenlijke Europese lijst van 

standaarden die in het MSP kan worden ingediend. 
Ad. 6 Nationale afstemming voor de internationale bijeenkomsten en 
terugkoppeling met stakeholders achteraf 
Zie ad.3 

Verder: 

 De brochure internationale standaardisatie is in Q2 klaar 

opgeleverd en is uitgedeeld tijdens het Open Congres op 31 mei. 

Er wordt nog gezocht naar een ander presentatiemoment. 

 De november vergadering van het Forum zal in Brussel 

plaatsvinden. In Q2 is hiervoor een agenda en programma 

goedgekeurd door het Forum. 

 Voor de Forumvergadering in december zal een internationale 

spreker gevraagd worden. 

 Het Forum zal participeren in de nieuwe Europese large scale pilot 

Basic Cross Sector Services.  Hierbij wordt gekeken naar welke 

standaarden en voorzieningen goed genoeg zijn en zullen de 

procedures van het Forum zoveel mogelijk worden hergebruikt. In 

mei-juli zal hiervoor input worden geleverd en de pilot start in 

2013.  

7. Communicatie 

Werkplan § 2.3.8, projectnummer 45009 

Verder uitbreiden van de bekendheid met en vergroten van de 

(inhoudelijke) kennis over (het werk van) Forum en College 

Standaardisatie bij de verschillende doelgroepen. Daarnaast het 
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versterken en uitbouwen van relaties met de verschillende stakeholders 

en doelgroepen. 

Doelstellingen werkplan 2012 

1. Doelgroepen weten steeds beter wat de rol en positie en 

doelen van Forum en College Standaardisatie zijn en 

kennen de lijsten met standaarden (en evt. 

basisvoorzieningen in een later stadium); 

2. BFS zal een communicatieplan voor 2012 opleveren 

waarin doel(en) per doelgroep en middelenkeuze aan de 

orde komen; 

3. Handreikingen, open document formaten en multimedia 

standaarden worden up to date gemaakt (apart budget) 

 

Resultaten t/m Q2 

Ad 1. Uitbreiden bekendheid Forum 

Forum Standaardisatie organiseerde samen met ICTU, Verdonck Klooster 

& Associates (VKA), TNO, OSSLO en ECP het Open Overheid Congres op 

31 mei 2012 in het Beatrix Theater in Utrecht. Thema van het congres 

was open standaarden, open source software en open data: drie- in de 

praktijk nauw verweven onderwerpen- samengebracht in één congres. 

BFS verzorgde twee presentaties over de noodzaak van standaarden voor 

de vindbaarheid en herbruikbaarheid van open datasets en een 

presentatie over betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen voor 

elektronische diensten van de overheid. Ook werd tijdens dit congres de 

handreiking over internationale standaardisatie verspreid, de nieuwste 

publicatie van het Forum. 

De handreiking over betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen 

voor elektronische overheidsdienstverlening is beschikbaar gesteld aan 

alle gemeenten en aan het project e-Herkenning. Inmiddels is de eerste 

oplage van 1000 gedrukte exemplaren nagenoeg uitgeput en zal de 

publicatie worden herdrukt. 

Vooruitblik  

Ad 1 Uitbreiden bekendheid Forum 

BFS werkt samen met ECP aan een publicatie met daarin aansprekende 

succesverhalen over en best practices van (digitale) standaardisatie. De 

doelgroep is bestuurlijk Nederland. Het idee van de publicatie is 

bestuurders aan het woord te laten zodat zij andere bestuurders 

inspireren om in de eigen sector standaardisatie mogelijk te maken. 

Presentatie van de publicatie staat gepland op november 2012 tijdens het 

ECP Jaarcongres. 

Ad 2. Communicatieplan 

Naar verwachting zal in Q3 het communicatieplan worden opgeleverd.  

8. Authenticatie 

Algemeen 

Het algemene doel van dit project is het bijdragen aan onderlinge 

samenhang en het gericht gebruik van authenticatiemiddelen. 

Doelstellingen werkplan 2012 

1. Beheer en onderhoud Forum handreiking voor het bepalen van 

betrouwbaarheidsniveaus  door inrichten community en 
verzamelen ervaringen en issues, ontwikkeling passage over 
machine to machine communicatie; 

2. communicatie over handreiking door publiciteitscampagne; 

3. standaarden identificeren en toevoegen aan de lijst; 
4. advisering aan/over concrete projecten (bijv. eHerkenning); 
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5. volgen internationale ontwikkelingen. 

 

Resultaten Q1 en Q2 

Ad 1. Beheer en onderhoud handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

De Handreiking zal worden uitgebreid met enkele aspecten die in de 

eerste versie niet zijn meegenomen (b.v. machtigingen, machine-machine 

uitwisseling, wilsuitingen e.a.). Er is een startdocument ontwikkeld om de 

scope van de uitbreiding van de handreiking vast te kunnen stellen. Deze 

is in juni door het Forum geaccordeerd. 

Ad 2. Communicatie over de handreiking 

De handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij 

elektronische overheidsdiensten is in maart 2012 in gedrukte vorm 

verschenen. Vanwege grote vraag is een herdruk verschenen en een 

Engelse versie. Deze zijn via de website beschikbaar. 

 

Vooruitblik  

Ad 1. Beheer en onderhoud handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

De uitbreiding van de handreiking zal in Q3 en Q4 zijn beslag krijgen. Het 

resultaat zal in de decembervergadering van het Forum worden 

voorgelegd. Het verwachte budget voor de uitbreiding is opgehoogd. 

Ad 2. Communicatie over de handreiking 

Tijdens het Open Overheid Congres op 31 mei zal aan de handreiking 

betrouwbaarheidsniveaus een track gewijd worden. 

 

9. Hergebruik overheidsinformatie/ open data 

Werkplan § 2.3.10, projectnummer 45010 

De doelstelling van Open Data is ruimte creëren voor innovatie en 

economische groei door overheidsdata beschikbaar te stellen aan 

ondernemers.  

Doelstellingen werkplan 2012 

1. Adviesrapport met adoptie advies aan data.overheid.nl 

voor het wegnemen van de belemmeringen. 
2. Adviesrapport met adoptie advies aan data.overheid.nl 

over de juridische context voor aanbieders van open data. 
3. Optioneel: aanmelding nieuwe open standaarden 

 

Resultaten t/m Q2 

Ad 1. Adviesrapport technisch 

Het rapport Open standaarden voor Open Data is aan het Forum 

aangeboden. In het College van juni volgde instemming met de 

onderzoeksresultaten van het onderzoek Open Standaarden voor Open 

Data. 

Ad 2. Adviesrapport juridisch 

In juni werd het juridisch onderzoek opgeleverd en behandeld in de 

stuurgroep als voorportaal voor het Forum in september.  

 

Vooruitblik 

Ad 2. Adviesrapport juridisch 

In Q3 en Q4 zullen het Forum en het College zich buigen over dit rapport 

en zullen eventuele vervolgacties (communicatie) duidelijk worden. 
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10. Samenhang basisregistraties 

Werkplan § 2.3.11, projectnummer (in de maak 45014) 

Het algemene doel van dit dossier is het bijdragen aan de projecten van 

de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties om een werkend en 

samenhangend stelsel van basisregistraties te realiseren. 

Doelstellingen werkplan 2012 
1. Forum adviezen aan de PSB over relevante standaarden voor 

basisregistraties (zie deelplan standaarden); 

2. Advisering over semantische vraagstukken (zie deelplan semantiek). 

 

Resultaten t/m Q2 

Het hoofd BFS is lid van de stuurgroep ‘Werkend Stelsel’ van de PSB. Op 

verzoek van de directeur B&I van het ministerie van BZK is het hoofd BFS 

trekker geweest van een werkgroep om een plan van aanpak voor een 

verbeterde stelselcatalogus te maken. Dat plan is in juni geaccordeerd 

door de Stuurgroep Compacte Rijksdienst (project 12).  

 

Vooruitblik 

Ad 1 relevante standaarden voor basisregistraties 

Het Forum is gepolst om mee te werken aan de uitbreiding van het 

werkingsgebied van de StUF standaard zodat deze ook gebruikt kan 

worden voor de uitwisseling van gegevens uit en met de onderscheiden 

basisregistraties. Mogelijk zal die activiteit in het derde kwartaal 

aanvangen. 

In Q3 en Q4 zal ICTU projectleider zijn voor het ontwikkelen van een 

lange termijn visie en een programma van eisen voor de stelselcatalogus. 

De kosten komen ten laste van het ministerie van BZK. Het hoofd BFS is 

lid geworden van de stuurgroep Stelselcatalogus van de PSB die toe zal 

zien op de goede uitvoering van die opdracht. 

 

11. Waardeketens 

Werkplan § 2.3.12, projectnummer (in de maak 45015) 

Het algemene doel is het belang van standaarden en standaardisatie voor 

ketenprocessen beter begrijpen. Meer synergie halen uit samenwerking 

bedrijfsleven-overheid bij het benutten van open standaarden. 

 

Doelstellingen werkplan 2012 
Beter zicht krijgen op overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop 
standaardisatievraagstukken worden aangepakt door bedrijven (B2B) en 

overheden (B2G, B2C, G2G).  

 

Resultaten t/m Q2 

De voorzitter van het Forum heeft verkennende gesprekken gevoerd over 

het uitvoeren van een standaardisatiescan bij topsectoren.  Deze scan 

moet inzicht bieden in standaardisatie mogelijkheden in de sector. Met 

TNO en EL&I is overlegd over aanpak en financiering van een 

standaardisatiescan. Met TNO is een plan gemaakt voor een 

‘Standaardisatie scan-instrument topsectoren’. BFS draagt eenmalig € 

25.000 bij aan de ontwikkeling van dat instrument.  

 

Vooruitblik 

De resultaten van het project zullen in de decembervergadering van het 

Forum worden gepresenteerd. 
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