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Bijlagen: A. Brief aan ICCIO betreffende samenwerking 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 18 juni 2013 Versie 1.0 

Betreft: Voortgang lijsten en adoptie open standaarden 

Doel 

 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 

I. Lijsten met open standaarden 

1. Rondetafel-bijeenkomst voor het WDO-Datamodel 

2. VISI 1.3 beschikbaarheid leveranciers 

 

II. Adoptie van open standaarden 

3. Brief aan ICCIO betreffende samenwerking (bijlage A) 

4. Brief naar BRG betreffende samenwerking 

5. Voortgang adoptie van SEPA (Europese betalingsstandaarden) 

6. Overzicht adoptiebijeenkomsten 
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Toelichting 
 

I. Lijsten met open standaarden 

 

Ad 1. Rondetafel-bijeenkomst voor het WDO-Datamodel 

 

Achtergrond 

Eind 2012 heeft de Belastingdienst/Douane WDO Datamodel versie 3.2 

aangemeld als standaard voor de lijst voor ‘pas toe of leg uit’. Naar 

aanleiding van de aanmelding heeft een intake plaatsgevonden. Dit leverde 

nog enkele onduidelijkheden op. Afgesproken is dat de indiener deze 

onduidelijkheden zou wegnemen. Daarnaast is afgesproken om daarna, 

gezien de complexiteit van het veld, een ‘ronde tafel’ te organiseren met 

belanghebbenden om het draagvlak en toepassingsgebied verder af te 

tasten. Aansluitend zou vervolgens besloten kunnen worden tot een 

toetsingsprocedure voor ‘pas toe of leg uit’. 

 

Stand van zaken  

5 juni heeft deze ronde tafel plaatsgevonden, waarin aan de hand van 

de toetsingcriteria voor de standaardenlijsten van Forum en College, is  

bekeken of de standaard op afzienbare termijn in aanmerking kan 

komen voor opname. Tijdens het volgende Forumoverleg (3 sept. a.s.) 

worden de uitkomsten van de ronde tafel aan het Forum voorgelegd.   

 

Ad 2. VISI 1.3 beschikbaarheid leveranciers 

Het Forum heeft voor de opname van VISI 1.3 op de ‘pas toe of leg uit’ 

–lijst, als voorwaarde gesteld dat er meer dan 2 leveranciers 

beschikbaar moeten zijn, die gecertificeerd zijn voor deze nieuwe 1.3 

versie van de standaard. Aan deze voorwaarde is tijdig voldaan, 

waardoor de standaard begin juni aan het College is voorgelegd. Het 

College heeft in een schriftelijke besluitvormingsronde besloten tot 

opname van de nieuwe versie van de standaard. 

 

 

II. Adoptie van open standaarden 
 

Ad 3. Brief naar ICCIO betreffende samenwerking (bijlage A) 

De brief betreft een bekrachtiging van de gezamenlijke koers en afspraken 

over samenwerking die de afgelopen periode met ICCIO zijn 

overeengekomen. De brief is inmiddels goedgekeurd door het College 

Standaardisatie en wordt door de College-voorzitter verstuurd. 

 

In de College-ronde van juni heeft Jaap Uijlenbroek (BZK/DGOBR) een paar 

kleine suggesties gedaan (zie het eveneens bijgevoegde College-verslag). 

Deze zijn verwerkt in de bijgevoegde brief.  

 

 

Ad 4. Brief naar BRG betreffende samenwerking  

De Bestuurlijke Regie Groep e-overheid en dienstverlening (BRG) heeft 

ingestemd met het voorstel om relevante stukken van het College 

Standaardisatie ter informatie en met eventueel een bepaald verzoek te 

agenderen in de BRG.  
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Momenteel wordt, analoog aan de brief aan ICCIO, een brief opgesteld van 

het College Standaardisatie aan de Bestuurlijke Regiegroep (BRG), met 

daarin de concrete acties om de adoptie van open standaarden te 

stimuleren. In die brief gaat speciale aandacht uit naar de adoptie van 

open standaarden via i-NUP-bouwstenen, inclusief de basisregistraties en 

shared services (uit het Regeerakkoord). Elke aansluiting op een dergelijke 

bouwsteen betekent – wanneer deze bouwsteen gebruik maakt van open 

standaarden - immers zowel winst voor het gebruik van die bouwsteen, als 

voor het daadwerkelijk gebruik van open standaarden. 

 

In de College-ronde van juni heeft Gerald de Haan namens de VNG 

aangegeven het initiatief te steunen en een paar suggesties gedaan (zie 

het eveneens bijgevoegde College-verslag). Deze zullen worden 

meegenomen in de op te stellen brief. 

 

Ad 5. Voortgang adoptie SEPA (Europese betaalstandaarden) 

De nieuwe Europese SEPA-betaalstandaarden voor overschrijvingen (SCT) 

en incasso’s (SDD), zijn opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De 

Europese Commissie heeft bovendien bepaald dat de SEPA-standaarden 

vóór 1 februari 2014 moeten zijn ingevoerd. Dat betekent dat ook 

overheden hun betaalsystemen en -processen moeten aanpassen. Tijdens 

de vorige College-vergadering hield de heer Bernard Juffermans van De 

Nederlandsche Bank een presentatie over de invoering van SEPA. In zijn 

presentatie uitte hij zijn zorg over de voortgang op basis van diverse 

monitorcijfers. Hieronder volgt de recente stand van zaken qua adoptie.  

 

Rijk 

De regie ligt bij het ministerie van Financiën. Deze monitort ook de 

voortgang. Hoewel een behoorlijk aantal organisaties gereed is met de 

migratie, is er nog een flink aantal (uitvoerings)organisaties die nog niet 

klaar zijn. Vanuit CIO-Office Rijk wordt over de voortgang contact 

gehouden met het ministerie van Financiën. 

 

Provincies en waterschappen 

Er is geen duidelijk beeld van de regie en voortgang. 

 

Gemeenten 

VNG heeft begin 2012 een brief gestuurd naar gemeenten. Deze brief 

informeert de gemeenten over de te volgen tijdpaden, over de monitoring 

die de VNG gaat doen op de invoering van SEPA/IBAN in de gemeenten en 

over de plekken waar gemeenten nadere informatie over SEPA/IBA kunnen 

vinden. Volgens KING zijn vrijwel alle gemeentelijke softwareleveranciers 

klaar voor SEPA.  

 

Het overgrote deel van gemeenten moet nog migreren. Op basis van cijfers 

van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) blijkt dat 96% tot 97% van de 

overschrijvingen van hun klanten (waaronder vrijwel alle gemeenten) nu 

nog verloopt via de oude standaard en vóór 1 februari 2014 gemigreerd 

moet worden naar de nieuwe standaard. Voor incasso’s is het percentage 

100%. De BNG verwacht een migratiepiek in de tweede helft van 2013. 

 

Monitor Europese Centrale Bank 

Uit de recente monitor van de Europese Centrale Bank blijkt dat de adoptie 

van de SEPA-standaarden in Nederland achterblijft bij de adoptie in andere 
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Europese landen. Zo zijn de Belgische, Luxemburgse, Franse, Finse en 

Sloveense overheid klaar met de invoering van de SEPA-standaarden, 

terwijl een groot deel van de Nederlandse overheid nog moet migreren. 
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Ad 6. Adoptiebijeenkomsten 

 

Ready for interneXT?; seminar IPv6 voor overheden  

Datum: 27 juni  

Toelichting: Organisatie door Forum Standaardisatie i.s.m. ECP en IPv6 

Task Force. Sprekers van o.a. ministerie EZ en BZK en gemeente Breda en 

Den Bosch. Ook is er een leverancierspanel met Cisco, KPN lokale overheid, 

Equinix en TransIP. Forum-leden wordt gevraagd om hun achterban uit te 

nodigen. 

 

Workshop voor ICT-inkopers Rijksoverheid 

Datum: 7 juni 

Toelichting: Bart Knubben (BFS) gaf de workshop samen met Annemiek 

Beijer (SSC-ICT) en Erwin van Gorkum (Haagse Inkoop Samenwerking) 

over gezamenlijk inkopen, standaardisatie en schaalvergroting. De 

workshopcyclus voor ICT-inkopers is georganiseerd door de Rijksacademie 

en is geïnitieerd door ICCIO. 

 

Seminar Elektronische identiteiten en diensten in Nederland 

Datum: 4 juni 

Toelichting: Bart Knubben (BFS) hield een presentatie “Samenwerken in 

vertrouwen” over het belang van open standaarden, zoals SAML, bij 

identitymanagement en over de adviesrol van het Forum bij het eID-

stelsel. Hans-Rob de Reus (Belastingdienst) hield een verhaal over de 

opzet en planning van het eID-stelsel. 

 

Sessie over identity-managementstandaarden en interoperabiliteit 

Datum: 30 mei 

Toelichting: Bij de bijeenkomst waren beheerders van 

authenticatievoorzieningen aanwezig namelijk SURFnet, Kennisnet, 

Stichting Bibliotheek.nl, Ministerie van Defensie, Logius (eHerkenning / 

DigiD) en CJIB. Het doel was om van elkaar te leren over de standaarden 

(o.a. SAML), profielkeuzes, conformiteitstoetsing en aansluitprocessen. De 

bijeenkomst werd door BFS en ECP georganiseerd. In aansluiting op de 

bijeenkomst is op Pleio de “Community Identitymanagement, Standaarden 

& Interoperabiliteit (semi-)Publieke sector” (CISIP) gestart. 

 

Sessie over conformiteit aan open standaarden 

Datum: 25 april 

Toelichting: Bij de bijeenkomst waren verschillende beheerders van 

standaarden aanwezig. Kennisuitwisseling over conformiteits-toetsing 

stond centraal. Daarnaast gaan de beheerders bijdragen om de kwaliteit 

van de informatie in de Softwarecatalogus van KING beter te waarborgen. 

In deze Softwarecatalogus kunnen leveranciers aangeven of hun software 

aan standaarden voldoet. De bijeenkomst werd door BFS i.s.m. KING 

georganiseerd. 
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Om de effectiviteit van het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid  

te vergroten, acht het College Standaardisatie het van belang om intensiever 

samen te werken met ICCIO. In de afgelopen periode is hierover tussen u en uw 

medewerkers enerzijds en de Forum-voorzitter en medewerkers van het Bureau 

Forum Standaardisatie anderzijds frequent contact geweest, zijn afspraken 

gemaakt en zijn reeds zaken in gang gezet.  

 

Hieronder volgen de hoofdpunten van de ingezette koers. Met dit schrijven wil ik 

deze koers graag bekrachtigen en waarborgen.  

 

ICCIO wil zoveel mogelijk “aan de voorkant” sturen op open standaarden.  Dit sluit 

aan bij de insteek van Forum en College Standaardisatie. Instrumenten daarvoor 

zijn o.a. projectstartarchitecturen en inkoopprocedure. Bureau Forum 

Standaardisatie (BFS) kan in voorkomende gevallen, indien gewenst, een adviesrol  

vervullen. BFS kan daarbij een beroep doen op zijn netwerk van 

standaardenexperts. 

 

ICCIO wil met name via generieke voorzieningen (o.a. NUP-voorzieningen en 

shared services) sturen op de adoptie van open standaarden, omdat daar een 

groot effect vanuit gaat. Het idee bestaat om in een register een actueel overzicht 

te bieden van generieke voorzieningen en daarin ook informatie op te nemen over 

de gehanteerde koppelvlakken en standaarden. Forum en College Standaardisatie 

steunen dit initiatief zeer en willen hierover graag op de hoogte gehouden worden. 

BFS kan op verzoek inhoudelijke advies rondom de relevante standaarden leveren, 

zodat deze op een accurate wijze in het register terugkomen. 

 

Door de architectuurboard wordt in ICCIO-verband op de projectstartarchitectuur 

van ICT-projecten een ‘voorschouw’ uitgevoerd. In deze voorschouw wordt ook 

getoetst of open standaarden op een goede manier zijn meegenomen. 

Afgesproken is dat BFS zo nodig wordt betrokken voor aanvullend advies. Forum 

en College Standaardisatie willen graag periodiek geïnformeerd worden over de 

resultaten en het effect van deze ‘voorschouw’ voor wat betreft open standaarden. 

 

BFS en de standaardisatiecommissie Rijk hebben op 28 mei gezamenlijk een 

succesvolle bijeenkomst georganiseerd voor een aantal partijen van wie 
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aanbestedingen zijn onderzocht in de monitor over 2011. Tijdens de bijeenkomst 

is wederzijds van elkaar geleerd en zijn ‘best practices’ uitgewisseld.  

 

Over de monitor open standaarden-beleid in 2012 zijn inmiddels diverse afspraken 

gemaakt. Met name dat voldoende aandacht zal uitgaan naar de gevallen waar op 

de juiste wijze open standaarden zijn toegepast en dat in de beoordeling van 

aanbestedingen voldoende nuancering terugkomt (‘ernst van de eventuele 

afwijking’). 

 

In voorbereiden overleg hebben wij gezamenlijk vastgesteld dat we het eens zijn 

over bovenstaande beschrijving van onze gezamenlijke insteek en afspraken. 

Binnen de kaders van het werkplan 2013 van het College Standaardisatie en het 

jaarplan ICCIO 2013 stemmen wij de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar 

af en werken we samen waar dat opportuun is. In de vergaderingen van het 

College Standaardisatie zal vanuit ICCIO de voortgang gemeld worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

College Standaardisatie 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

dr. B. Leeftink, voorzitter 
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