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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 

 Semantiek 

 Open data en linked data 

 Standaardisatiescan 

 Uitbreiding betrouwbaarheidsniveaus 

 Stelselcatalogus 
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a. Beheer open standaarden 

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

werkplan 2013. Wel is besloten dat BFS blijft bijdragen aan het Centrum voor 

Standaarden van Logius. In het DT van Logius is besloten dat het Centrum voor 

Standaarden een volwaardig onderdeel van de Logius organisatie wordt. Deze 

afdeling is facilitair aan alle Logius productafdelingen.  Het eerstvolgende op te 

leveren product is de standaarden administratie per mei 2013. Alle hierin 

genoemde standaarden die beheerd worden door Logius zullen een BOMOS 

beheertoets ondergaan.  

 

b. Communicatie 

Evenementen en bijeenkomsten 

 Nico Westpalm van Hoorn was keynotespeaker tijdens een bijeenkomst 

over het ePortfolio op 26 februari jl. en sprak daar over sturing op de 

toepassing van ‘pas toe of leg uit’-standaarden. 

 Op 28 februari jl. heeft Forum Standaardisatie een netwerkbijeenkomst 

over inzichten in internationale standaardisatie georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomst werden presentaties gegeven over veiligheidsstandaarden, 

large scale pilots, e-SENS en internationale business drivers. Tevens 

werden de resultaten van de Internationale verkenning 2012 

gepresenteerd, dat i.s.m. TNO en NEN tot stand is gekomen. De 

bijeenkomst werd door ca. 50 geïnteresseerden bezocht.  

 Op 13 maart jl. heeft Forum Standaardisatie twee kennissessies tijdens het 

NUP Alive & Kicking congres in Utrecht verzorgd. Het betrof een sessie over 

hoe aan open standaarden te voldoen en daarnaast was er een sessie over 

de maatschappelijke baten van digitale standaardisatie en hergebruik is 

samenwerking met de gemeente Den Haag. Beide sessies waren twee keer 

geprogrammeerd en werden goed bezocht. 

 Tijdens de KING leveranciersbijeenkomst van 22 maart jl. heeft Forum 

Standaardisatie i.s.m. SIDN en de IPv6 Taskforce een sessie verzorgd over 

een veilig en beter schaalbaar internet met IPv6, DNSSEC en DKIM. 

 Op 28 maart jl. heeft Forum Standaardisatie i.s.m. ECP een masterclass 

over het bewaken van de online reputatie middels de toepassing van DKIM 

georganiseerd.  

 

Publicaties en andere communicatie-uitingen 

 Aan de handreiking over het gebruik van open document formaten wordt de 

laatste hand gelegd. Publicatie hiervan stond gepland voor maart maar 

vooralsnog is een speciale webpagina binnen de website van Forum 
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Standaardisatie opgeleverd. Er wordt nagedacht over promotie van deze 

webpagina onder gebruikers/ambtenaren. 

 Van de nieuwe handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2) is een 

concepttekst opgeleverd. Deze ligt voor ter informatie bij de leden van het 

Forum.  

 Over de Landkaart Semantische Interoperabiliteit is er een flyer voor 

experts geschreven ter promotie van de landkaart. De tekst ligt ter 

informatie voor bij de leden van het Forum. 

 Daarbuiten zijn de nodige nieuwsberichten uitgebracht via de website en 

twitter. Zie hiervoor www.forumstandaardisatie.nl. 

 

Communicatie over Forum en College Standaardisatie 

Op 1 maart, de Nationale Complimentendag, deelde journalist Brenno de Winter in 

HP/De Tijd een compliment uit aan Forum Standaardisatie voor de vasthoudendheid 

waarmee het Forum Standaardisatie met de toepassing van de open standaarden 

van de ‘pas toe of leg uit’-lijst ervoor zorgt dat computers van de overheid nog een 

beetje met elkaar kunnen praten. Zie http://www.hpdetijd.nl/2013-03-01/driewerf-

hoera-voor-de-overheid/. 

 

 

c. Semantiek 

Landkaart semantiek 

De Landkaart Semantische Interoperabiliteit is begin 2013 uitgebreid met drie 

benaderingen: NEN 3610, Ampersand en Merode.  Tevens zijn twee extra 

praktijkcasussen afgerond, die bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het 

kader van hun Europese betrokkenheid bij het e-Codex project, en de praktijkcasus 

bij e-Portfolio. De resultaten staan beschreven in het rapport op de Forum website.  

Er wordt nog gewerkt aan beheer en beschikbaarheid van de Landkaart, in het 

bijzonder de koppeling aan NORA.  Tevens is een flyer ten behoeve van experts 

geschreven. De tekst van de flyer zal tijdens de Forum vergadering worden 

uitgedeeld. Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid  en Justitie en t.b.v. ons 

internationale netwerk wordt een Engelse vertaling gemaakt.  

 

 

d. Open data en Linked data 

 Op het moment van schrijven van deze voortgangsnotitie spelen diverse 

trajecten waarin linked data als uitgangspunt gelden. 
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 Open linked data de pilot met Geonovum: 

o Deze pilot zal in juni minstens 2 applicaties opleveren.  

o Deze pilot levert voor ons een interessant resultaat, nl. de URI 

strategie. Dit afspraken kader levert een uniforme wijze voor de 

opzet van een unieke identifier voor een entiteit. Dit afspraken 

kader zal na 1 jaar van gebruik ingediend worden voor de ‘pas toe 

of leg uit’-lijst. 

o Deze pilot levert een boek met artikelen, waaronder een artikel van 

ons over het gebruik van Linked Data en de bijdrage aan 

semantiek. 

 De Landkaart Semantiek, zie hieronder. De landkaart  heeft de Linked Data 

taal (RDF) geclassificeerd als methode voor de beschrijving van semantiek 

 Verbreding StUF. Actielijn 2 van het voorstel n.a.v. verbreding StUF wordt 

uitgevoerd door het gebruik maken van linked data voor beschrijving van 

informatie in de stelselcatalogus, zie ook punt f. van deze 

voortgangsnotitie. 

 De portalen Overheid.nl en specifiek data.overheid.nl, waarvoor wij de input 

voor de handreiking hebben geleverd, maken gebruik van linked data. 

 
 

e. 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 voorjaar van 2013 uitgevoerd worden. 

 

 

f. 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. Een lange 

termijndoelstelling is gereed en zal op korte termijn aan de Programmaraad Stelsel 

van Basisregistraties worden aangeboden. In april zal een project startarchitectuur 

worden opgeleverd.  
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