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Doel 

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

 Beheer open standaarden 
 Communicatie 
 Standaardisatiescan 

 Uitbreiding betrouwbaarheidsniveaus 
 Stelselcatalogus 

 
Beheer open standaarden 
De BOMOS publicatie is gereed en  zal als “Best Practice” een bijdrage leveren in de 
verdere professionalisering van het beheer van open standaarden. Deze wordt 
overhandigd aan het college, zie bijgevoegde collegenotitie. In vervolg op het 

actiepunt van het voorgaande forumoverleg, heeft het bureau forum 

standaardisatie een afstemmingsoverleg gehad met twee vertegenwoordigers van 
het CIO office van Maarten Hillenaar. De conclusie is dat BOMOS toegevoegde 
waarde heeft voor het beheer van open standaarden en in die context zullen 
verdere verkenningen met vertegenwoordigers van het ICCIO volgen.  
 
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.  

Agendapunt:  10.  

Betreft: Stand van zaken overige projecten 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: November 2012 Versie  

Bijlagen: geen 
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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.  

 
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. 

 
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. 

 

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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