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FORUM STANDAARDISATIE   
 

 

Doel 

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

volgende projecten: 

a. Voorzieningen 

b. Open data en linked data 

c. Standaardisatiescan 

d. Stelselcatalogus 

e. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 

f. Internationaal 

g. Communicatie  

h. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard voor het 

stelsel 

 

 

  

Betreft: Voortgang   

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: 18 juni 2013 Versie 1.0 

Bijlagen: geen 
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a. Voorzieningen 

Het College Standaardisatie heeft, middels de schriftelijke ronde: 

1) Ingestemd met de tweetraps-aanpak waarbij voorzieningen eerst op een 

overweeglijst worden geplaatst, en in tweede instantie een meer 

verplichtend regime wordt opgelegd.  

2) De voorgestelde procedure gericht op plaatsing van een voorziening op een 

overweeglijst (eerste trap) goedgekeurd. 

3) Ingestemd met de voorgestelde rol van kwaliteitsbewaker en 

adoptieondersteuner van voorzieningen door het Forum Standaardisatie.  

4) Ingestemd met openstelling van de procedure voor: 

a. Reeds als generieke voorziening geoormerkte voorzieningen 

(shortlist zomer 2012). 

b. Uit eventueel door eigenaren/ beheerders voorgestelde 

voorzieningen. 

5) Ingestemd met het voorgestelde tempo van toetsing van voorzieningen:  

a. Twee voorzieningen in 2013 (testfase). 

b. Evaluatiemoment in Collegevergadering november 2013. 

 

Collegeleden is verzocht desgewenst een voorziening aan te dragen voor toetsing, 

of daarvoor een suggestie te doen. De secretaris van het College zal de suggesties 

inventariseren en organiseert een gesprek met bij de voorziening(en) betrokken 

partijen (beleidsopdrachtgever, opdrachtnemer). Indien zich geen knelpunten 

voordoen zal de betreffende voorziening in procedure worden genomen. Mochten er 

onverhoopt toch knelpunten zijn dan zal de keuze alsnog aan het College worden 

voorgelegd. 

 

Door het ministerie van EZ is inmiddels de voorziening eHerkenning aangemeld 

voor de procedure voor opname op de overweeglijst. eHerkenning regelt dat 

bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de 

overheid of andere bedrijven. 

 

b. Open data en Linked Data 

Op het moment van schrijven van deze voortgangsnotitie spelen diverse trajecten 

waarin de Linked Data methodiek als uitgangspunt gelden. Linked Data is een 

digitale methode waarmee de relatie tussen data op het internet  duidelijk gemaakt 

kan worden zodat deze breder en beter bruikbaar wordt.  
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Open linked data: de pilot met Geonovum: 

Deze pilot nadert de eindpresentatie in juli. Tijdens de forumvergadering van 

september zal het resultaat gepresenteerd worden. Het bijbehorende boek zal ook 

een artikel van het Forum bevatten. 

Een van de resultaten is de URI (uniform resource identifier)-strategie. Een 

deelresultaat van deze strategie vindt u elders op de agenda, omdat deze is 

ingediend voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst. 

Open Linked Data en de Landkaart Semantiek  

heeft open standaarden die gebruikelijk zijn voor Linked Data gepositioneerd. 

Linked Data en onderzoek naar stelselstandaard 

De opdracht van de Programmaraad Stelsel Basisregistraties (PSB) een Ronde Tafel 

bijeenkomst te organiseren om te onderzoeken of doorontwikkeling van StUF tot 

stelselstandaard wenselijk en mogelijk is, heeft geresulteerd in 3 actielijnen. 

Actielijn 2 wordt uitgevoerd door gebruik te maken van Linked Data voor de 

beschrijving van informatie in de Stelselcatalogus. 

Linked Data en overheidsportalen 

De portalen overheid.nl en data.overheid.nl maken gebruik van Linked Data, 

waarbij ons juridisch advies over open data is omgevormd in Linked Data. Dit open 

data portaal beschikt nu over een juridische beslisboom voor het publiceren van 

open data. 

 

c. Standaardisatiescan 

In hoeverre kan digitale standaardisatie het economisch potentieel van de 9 

topsectoren vergroten? Die vraag bracht de voorzitter van het Forum 

Standaardisatie 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 is 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 medio 2013 uitgevoerd worden. 

 

d. Stelsel catalogus 

Op verzoek van de directeur Burgerschap en Informatiebeleid van BZK is in 2012 

door BFS een voorstel opgesteld ter verbetering van de zogenaamde 

‘Stelselcatalogus’. Die activiteit vloeide voort uit Project 12 Compacte Rijksdienst. 

De Programmaraad Stelsel Basisregistraties heeft de opdracht overgenomen. Op 

basis van een vastgestelde lange termijndoelstelling is door ICTU een interessante 

nieuwe stelselcatalogus gebouwd. De bètarelease stelselcatalogus 2.0 is inmiddels 

live. Deze is te vinden onder http://catalogus.Stelselcatalogus.nl 
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De komende maanden zal deze in gebruikscases worden beproefd.  

De stelselcatalogus zal actielijn 2 van het resultaat van het onderzoek naar de 

verbreding van StUF gaan uitvoeren. 

 

e. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een bijgewerkte versie van de 

Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2.0). Naar verwachting zal deze 

versie in augustus digitaal beschikbaar komen. De verwachting is ook dat deze 

handreiking in december wordt aangevuld met een hoofdstuk over 

wilsuiting/elektronische handtekening. Daarna wordt de handreiking gepubliceerd. 

De handreiking helpt overheidsdienstaanbieders om een verkorte risicoanalyse uit 

te voeren op hun elektronische diensten. Op basis daarvan kan de dienstaanbieder 

vervolgens het betrouwbaarheidsniveau van een authenticatiemiddel kiezen dat 

hij/zij bij gebruik van de dienst wil laten gebruiken. De handreiking is een groot 

succes.  De handreiking is nu uitgebreid met machtigingssituaties, applicatie-

applicatieverkeer, retourstromen, en eenmalig inloggen (Single Sign On, SSO). 

Voor wilsuitingen en elektronische handtekening blijkt aanvullend onderzoek nodig. 

Vandaar dat dat deel niet eerder dan in het najaar van 2013 gereed zal zijn.  

 
f. Communicatie 

Evenementen en bijeenkomsten 

Bureau Forum Standaardisatie werkt samen met verschillende intermediairs en 

partners om de zichtbaarheid en bekendheid met Forum en College Standaardisatie 

te vergroten. Hieronder een overzicht van de evenementen waaraan Forum 

Standaardisatie een bijdrage heeft geleverd sinds de laatste vergadering van het 

Forum Standaardisatie van 16 april 2013: 

 Op 24 april jl. gaf Bureau Forum Standaardisatie namens Forum 

Standaardisatie een presentatie over beveiligingsstandaarden tijdens de 

Overheid&ICT beurs die van 23 t/m 25 april plaatsvond in de Jaarbeurs in 

Utrecht. 

 Op 25 april jl. organiseerde BFS i.s.m. KING een sessie over conformiteit aan 

open standaarden. 

 Op 30 mei jl. organiseerde BFS een sessie over beveiligingsstandaarden en 

interoperabiliteit.  

 Op 4 juni jl. nam Bureau Forum Standaardisatie deel aan een seminar over 

Elektronische identiteiten en diensten in Nederland dat i.s.m. ECP, 

Thuiswinkel.org, Belastingdienst en anderen.  

 Op 6 juni jl. verzorgde BFS een workshop voor inkopers over de toepassing van 

open standaarden in aanbestedingen 
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 Op 27 juni a.s. organiseert BFS i.s.m. ECP en de IPv6 Taskforce een seminar 

over IPv6 voor overheden met de titel Ready for InterneXt om overheden te 

helpen bij implementatieproblemen van IPv6. 

 

Publicaties en andere communicatie-uitingen 

 De handreiking voor het gebruik van open document formaten (ODF) is als 

webpagina gepubliceerd op de website van Forum Standaardisatie: 

http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/voor-

overheden/implementeren/open-documentformaten  

 Aan de nieuwe Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2) wordt 

gewerkt en deze zal in augustus in digitale vorm beschikbaar worden 

gesteld. In het najaar zal de handreiking worden aangevuld met een extra 

hoofdstuk. Publicatie van deze handreiking in print staat gepland voor 

december 2013.  

 Over de Landkaart Semantische Interoperabiliteit is een beschrijving voor 

experts (w.o. architecten) gemaakt in de vorm van een speciale webpagina 

binnen de website van Forum Standaardisatie. Zie hiervoor onderstaand 

link: http://www.forumstandaardisatie.nl/themas/semantiek/landkaart-

semantische-interoperabiliteit/ 

 Op de website van Forum Standaardisatie zijn de nodige nieuwsberichten 

gepubliceerd over behaalde resultaten en mijlpalen. Zie hiervoor: 

http://www.forumstandaardisatie.nl/ 

 

g. Internationaal 

ICT Multi Stakeholder Platform (MSP) 

13 juni komt het MSP weer bijeen. Er staan veel onderwerpen op de agenda, 

hieronder drie onderwerpen uitgelegd die direct van impact zijn op het Forum: 

 Deze keer staat de tussen versie van het Rolling Plan op de agenda, het 

strategisch document van de Europese Commissie over ICT standaardisatie 

vanaf 2014. Vanuit EZ en BFS is met name input geleverd over de adoptie 

en implementatie van standaarden.  

 In het MSP liggen ook de eerste evaluatierapporten ter discussie voor. Het 

gaat om drie standaarden: XML, ECMA-script (java) en IPv6. XML en IPv6 

hebben een positief advies. ECMA-script staat nog ter discussie. Voor deze 

rapporten is het Nederlandse format van het Forum Standaardisatie 

gebruikt.  

 Nederland heeft twee standaarden aangemeld voor de “Europese lijst”: 

DNSSEC en DKIM. Dit in lijn met onze focus op standaarden voor 

informatiebeveiliging.  

 

FS-20130618.05

http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/voor-overheden/implementeren/open-documentformaten
http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/voor-overheden/implementeren/open-documentformaten
http://www.forumstandaardisatie.nl/themas/semantiek/landkaart-semantische-interoperabiliteit/
http://www.forumstandaardisatie.nl/themas/semantiek/landkaart-semantische-interoperabiliteit/
http://www.forumstandaardisatie.nl/


 

  

 

   Pagina 6 van 6 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voor input van MSP vergaderingen wordt vooroverleg gepleegd met verschillende 

stakeholders in Nederland uit zowel het bedrijfsleven als 

standaardisatieorganisaties en overheden. Daarnaast vindt standaard een overleg 

met verschillende andere landen plaats ter voorbereiding.  

 

14 juni organiseert ISA in samenwerking met BFS een workshop BOMOS. Deze 

workshop is gebaseerd op BOMOS2i . Het Forum Standaardisatie beveelt BOMOS 

aan bij het organisatorisch (door)ontwikkelen en beheren van open standaarden. 

De Europese commissie wil nu bekijken of BOMOS ook een Europese richtlijn kan 

worden. 

 
Recent heeft het Forum een presentatie voor het IPO verzorgt over de Cloud 

ontwikkeling en de te gebruiken open standaarden. 

 

Het project eSsens is gestart, BFS heeft de rol om te bewaken dat de resultaten in 

lijn zijn met de Nederlandse (gewenste) situatie. 

 

h. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard 

De PSB heeft ons décharge verleent voor de opdracht om een Ronde Tafel 

bijeenkomst te organiseren voor het toetsen van de bredere toepasbaarheid van 

StUF als stelselstandaard. Dit heeft geresulteerd in 3 actielijnen. 2 actielijnen zijn 

uitgewerkt in een PID en de derde is belegd bij het project Stelselcatalogus. 
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