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Doel 

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

volgende projecten.  

 

a) Beheer open standaarden 

b) Communicatie 

c) Voorzieningen 

d) Semantiek 

e) Open data en linked data 

f) Standaardisatiescan 

g) Uitbreiding betrouwbaarheidsniveaus 

h) Stelselcatalogus 

 

 

 

 

Agendapunt:  11 

Betreft: Stand van zaken overige projecten 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: 5 februari 2013 Versie  

Bijlagen: geen 
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a. Beheer open standaarden 

Dit dossier vervalt in 2013. Zie hiervoor de stukken bij agendapunt 10 over het 

werkplan 2013.  

 

b. Communicatie 

Evenementen 

1. Op 15 november jl. vond in Scheveningen het ECP Jaarcongres 2012 plaats 

waarvan het Forum Standaardisatie sponsor was. Naast een financiële 

bijdrage heeft het Bureau Forum Standaardisatie twee inhoudelijke sessies 

verzorgd. Namens FS spraken Douwe Leguit (NCSC), Roelof Meijer (SIDN), 

Steven Luitjens (Logius) en Nico Westpalm van Hoorn over standaarden 

voor informatiebeveiliging. Daarnaast was er een tweede sessie over de 

winst van standaardisatie en Linked Data met sprekers als Hein Gorter de 

Vries (GS1), Ab van Luijn (CFO Belastingdienst) en Hayo Schreijer (KOOP). 

De sessies werden bezocht door resp. 90 en 80 bezoekers van het congres. 

Tijdens het plenaire middagprogramma heeft Nico Westpalm van Hoorn de 

publicatie ‘Standaardwerken’ aangeboden aan VNO NCW voorzitter Bernard 

Wientjes. Deze publicatie betreft een gezamenlijke productie van ECP en FS 

waarin verschillende voorbeelden en best practices van digitale 

standaardisatie zijn samengebracht en beschreven. 

 

2. Forum Standaardisatie/BFS was ook aanwezig tijdens het KING Jaarcongres 

van 17 januari jl. en heeft tijdens een presentatie gemeenten gewezen op 

de urgentie van standaarden als SEPA. Sprekers waren Ludwig Oberendorff 

(BFS) en Herbert Tahaparij van de BNG. Via de stand van Logius is 

eveneens promotiemateriaal van DNB over SEPA/IBAN verstrekt en tevens 

is de publicatie ‘Standaardwerken’ uitgedeeld.  

 

3. Daarnaast was Forum Standaardisatie present bij het iBestuurcongres op 

24 januari jl. met een presentatie over de maatschappelijke voordelen van 

digitale standaardisatie, met de titel ‘Show me the money’, in lijn met het 

film-thema van het congres. Namens BFS spraken Ludwig Oberendorff over 

de winst van standaardisatie en Mark Vermeer, hoofd 

Informatiemanagement van de gemeente Rotterdam, over hergebruik. De 

gemeente Rotterdam heeft onlangs de NAF Architectuurprijs 2012 

ontvangen voor de (digitale) architectuur van haar Basisregistraties & 

Gegevensmagazijn dat gebaseerd is op open ICT-standaarden en daarmee 

herbruikbaar voor andere gemeenten. 
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4. Overige bijeenkomsten: 

 Leveranciersbijeenkomst KING (23 nov 2012): bijdrage geleverd over 

SEPA 

 Workshop Cloud en standaarden (29 nov 2012): georganiseerd door 

BFS met aanwezigheid vanuit o.a. BZK, EZ en KING. 

 ePortfolio-congres (10 dec 2013): keynote over standaarden voor de 

arbeidsmarkt door Forum-voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 

 Sessie voor SSC-ICT over DNSSEC-validatie (8 jan 2013): 

georganiseerd door BFS met bijdragen van SIDN en SURFnet  

 Open iOverheid seminar (10 jan 2013): presentatie verzorgd over 

adoptie van open standaarden 

 

Publicaties en andere communicatie-uitingen 

 Zoals hierboven aangegeven heeft BFS het magazine ‘Standaardwerken’ 

uitgebracht dat in samenwerking met ECP is samengesteld en 

geproduceerd. In deze publicatie worden verschillende voorbeelden en best 

practices van digitale standaardisatie, uit de publieke en private praktijk, 

beschreven vanuit het perspectief van de direct betrokkenen van de 

organisaties.  

 In oktober 2012 heeft BFS de publicatie ‘BOMOS2i: de praktische aanpak’ 

uitgebracht waarin een handreiking voor het beheer van open standaarden 

wordt gegeven.  

 Daarnaast zijn de nodige nieuwsberichten over actuele zaken en activiteiten 

van het Bureau en/of Forum via de website en het Twitter-kanaal (+850 

volgers) gecommuniceerd. 

 Interview met Nico Westpalm van Hoorn en Bart Knubben over 

DNSSEC en DKIM in magazine Infosecurity.nl: 

http://dnssec.nl/nieuws/algemeen/infosecurity-nl-dnssec-en-dkim-bij-

de-overheid.html 

 Blog “Nederlandse overheid betrokken bij onderhoud 

internetstandaarden”: 

https://www.ictu.nl/nl/over-ictu/gastblog/blog/artikel/nederlandse-

overheid-betrokken-bij-onderhoud-internetstandaarden/ 

 

 

c. Voorzieningen 

In de vergadering van 22 november jl. heeft het College ingestemd met  

het uitwerken van een kwaliteitstoets en een tweetrapsaanpak voor het erkennen 

van voorzieningen, met het oog op breed hergebruik. 
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Het primaat voor besluitvorming over voorzieningen komt bij het College te liggen, 

het betreft immers beleidsbesluiten. Het College heeft ook aangegeven er veel 

belang aan te hechten dat samenhang met andere voorzieningen als 

kwaliteitscriterium wordt gehanteerd.  

De opdracht van het College luidt: Ontwerp een transparant proces en een 

degelijke toets om voorzieningen met generieke functionaliteit overheidsbreed te 

kunnen beoordelen en erkennen. Doel is om hergebruik van bestaande 

voorzieningen binnen de overheid te bevorderen en zo voor bedrijven en burgers 

een betrouwbare, eenduidige en toegankelijke overheid te creëren. Hierbij wordt 

maximaal gebruik gemaakt van kennis, werkwijzen en middelen uit lopende 

trajecten. Kosten en baten, in ieder geval kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief, 

worden meegenomen in de procedure voor het erkennen van voorzieningen. Het 

beschrijven van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden rondom generieke 

voorzieningen, en hoe die optimaal op elkaar aansluiten, is van belang voor het te 

ontwerpen proces en maakt nadrukkelijk onderdeel uit van deze opdracht. 

Voor besturing van de opdracht wordt een stuurgroep ingesteld waarin in ieder 

geval de rijksoverheid, mede overheden en uitvoeringsorganisaties 

vertegenwoordigd zijn. Leden zijn: Michiel Stal, Maarten Hillenaar, Guus 

Bronkhorst, Steven Luitjens, Cor Franke, Nico Westpalm van Hoorn, Cees Hamers. 

Betrokkenheid van de Manifestgroep is zeer wenselijk, Bert Uffen zoekt een 

vertegenwoordiger hiervoor.   

De beoogde planning: 

1. beoordeling van en akkoord op plan van aanpak (januari 2013) 

2. bespreking tussenresultaat (maart 2013) 

3. beoordeling van en akkoord op eindresultaat (april 2013). 

Het voorstel wordt in juni ter instemming voorgelegd aan het College 

Standaardisatie. 

 

d. Semantiek 

Landkaart semantiek 

De landkaart Semantische interoperabiliteit is een instrument dat de volgende 

doelen steunt: 

• bevorderen van bewustzijn, begrip en samenwerking 

• creëren van overzicht van en inzicht in benaderingen 

• onderling vergelijken van benaderingen met oog op: 

– selectie 

– eventuele harmonisatie, of gezamenlijk gebruik 

• bevorderen van samenhang overheidsbreed,  

De Landkaart heeft de vorm van een rapport en een scoringstabel in een 

spreadsheet. Daarbij zijn enkele selectie- en vergelijkingstools ontwikkeld.  
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Er wordt nog gewerkt aan beheer en beschikbaarheid, koppeling aan NORA  en aan 

twee casussen (Ministerie van Justitie i.h.k.v. Europese projecten en E-portfolio),. 

Tevens is een brochure over semantiek in de maak, met daarin de relatie met 

bestuurlijke doelen en  de rol die  de Landkaart kan vervullen.  Op verzoek van 

Justitie en t.b.v. ons internationale netwerk wordt een Engelse vertaling gemaakt.  

 

e. Open data en linked data 

Het dossier Open data is gesloten, met uitzondering van de participatie in het 

project Linked Open Data van  Geonovum. Dit project is met aanzienlijke vertraging 

gestart en zal in 2013 resultaten op gaan leveren.  Het voor standaardisatie meest 

interessante resultaat is de uniformering van de URI (Uniform Resource Identifier).  

Dit is de unieke “key” waarmee je gepubliceerde entiteiten op het internet kan 

vinden. De URL geeft alleen het adres. De URI is specifieker. Op dit moment wordt 

door de betrokken partijen (KING, Kadaster, BZK, I&M, gemeenten, TNO etc) hard 

gewerkt aan deze URI definitie. 

Aansluitend bij ontwikkelingen binnen het Stelsel van Basisregistraties en de 

lopende Forumparticipatie  in de pilot Linked Open Data (met o.a. Geonovum, King, 

Min. I&M, gemeenten), besteedt BFS extra aandacht aan Linked Data. 

 

f. 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. Aan hen is een bijdrage in de kosten 

gevraagd. Besluitvorming is daardoor traag. Naar verwachting zal de feitelijke scan 

in het eerste kwartaal van 2013 uitgevoerd worden. 

 

g. 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 2012 ingestemd met een startdocument waarin 4 terreinen zijn benoemd die 

onderwerp zijn van deze uitbreiding: machine to machine communicatie, 

wilsbeschikkingen, machtigingen, retourstromen. Later is ook Single Sign On (SSO) 

toegevoegd. De opdracht is gegund aan de combinatie HEC/VKA. Een tweetal 

workshops is gehouden en een tekstvoorstel is in voorbereiding. De planning loopt 

wat uit: afronding volgt in het eerste kwartaal van 2013. 
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h. 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. Een 

lange termijndoelstelling is gereed en zal op korte termijn aan de Programaraad 

Stelsel van Basisregistraties worden aangeboden. In het eerste kwartaal zal een 

project startarchitectuur worden opgeleverd. Een pilot met linked data is in 

voorbereiding en zal aan het Forum worden gepresenteerd.  

 

FS-20130205.11




