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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. Standaardisatiescan 

c. Stelselcatalogus 

d. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 

e. Internationaal  

f. Communicatie  

g. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard voor het 

stelsel 

h. Mandaat Forum en College Standaardisatie 

 

 

  

Betreft: Voortgang   

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: 22 augustus 2013 Versie 0.1 

Bijlagen: Aanbiedingsbrief aan het College, Handreiking 

betrouwbaarheidsniveaus, fiche  Mededeling maatregelen 

tegen lock-in bij opbouw van ICT-systemen 
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a. Voorzieningen 

Na vaststelling van de tweetrapsaanpak en de procedure voor plaatsing 

van voorzieningen op een ‘Overweeglijst’, is een aantal suggesties 

gedaan voor voorzieningen die voor toetsing in aanmerking zouden 

komen.  Het betreft: Berichtenbox burgers, Berichtenbox bedrijven, e-

Herkenning, Mijn Overheid en PLEIO. De secretaris van het College 

draagt zorg voor oriënterende gesprekken met de betrokken partijen 

(beleidsopdrachtgevers, opdrachtnemers) van de voorgestelde 

voorzieningen.  Najaar 2013 worden één of meer voorzieningen 

geselecteerd en in procedure gebracht. Mocht intake of selectie 

onverhoopt tot knelpunten leiden, dan zal de keuze alsnog aan het 

College worden voorgelegd.  

De huidige uitvoering heeft nog een pilotkarakter en waar mogelijk worden 

verbeteringen doorgevoerd. Inmiddels is gesignaleerd dat de kwaliteitscriteria in de 

voorzieningenprocedure deels niet van toepassing zijn op Afsprakenstelsels. Er 

wordt een korte analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in mogelijkheden en 

consequenties van aanvullende criteria.  

De begeleidingsgroep van Forumleden wordt gevraagd te adviseren gedurende het 

proces. 

 

b. Standaardisatiescan 

In hoeverre kan digitale standaardisatie het economisch potentieel van de 9 

topsectoren vergroten? Samen met TNO is een concept standaardisatiescan 

ontwikkeld. Beoogd wordt dat deze in één van de sectoren zal worden getest. 

Naar verwachting zal dat de logistieke sector zijn. Op moment van het schrijven 

van de voortgangsrapportage is de besluitvorming nog niet bekend. 

 

c. Stelsel catalogus 

De bètarelease stelselcatalogus 2.0 is inmiddels live. Deze is te vinden onder 

http://catalogus.Stelselcatalogus.nl 

De komende maanden zal deze in gebruikscases worden beproefd.  

De stelselcatalogus heeft op basis van onze interventie informatie over de 

verschillende basisregistraties opgenomen in haar project.  Dit is de implementatie 

van actielijn 2 van het advies van de ronde tafel StUF. 

 

d. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus 2 

Een nieuwe versie van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2.0) is 

gereed. Deze versie is uitgebreid met machtigingssituaties, applicatie-

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

Conform afspraak is deze versie in augustus schriftelijk ter accordering aan het 
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College Standaardisatie aangeboden en zal daarna op de website van het Forum 

worden gepubliceerd. De aanbiedingsmail aan het College en versie 2 van de 

Handreiking zijn u cc toegestuurd. Voor wilsuitingen en elektronische handtekening 

bleek aanvullend onderzoek nodig. Dat hoofdstuk zal niet eerder dan in het najaar 

van 2013 gereed zijn. Daarna wordt de complete versie 2 gedrukt. 

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.   

 
e. 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 18 juni 2013: 

 Op 27 juni jl. organiseerde 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. Hiervan is een videoverslag 

gemaakt dat te vinden is op de website van het Forum. 

 

Publicaties en andere communicatie-uitingen 

 Op 20 juni jl. heeft BFS het jaarverslag over 2012 online gepubliceerd.  

 Op 25 juli jl. heeft BFS nieuwe bestekteksten voor de inkoop van open 

standaarden online gepubliceerd.  

 Er is een nieuwe Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2) 

opgeleverd en voorgelegd aan het College Standaardisatie. Eventuele 

opmerkingen kunnen tot 6 september worden aangemerkt, daarna wordt de 

publicatie online beschikbaar gesteld. In het najaar zal de handreiking 

worden aangevuld met een extra hoofdstuk. Publicatie van deze 

handreiking in print staat gepland voor 14 november 2013 tijdens het ECP 

Jaarcongres. 

 Op de website van Forum Standaardisatie zijn de nodige nieuwsberichten 

gepubliceerd over behaalde resultaten en mijlpalen. Zie hiervoor: 

http://www.forumstandaardisatie.nl/ 

 

Communicatie-activiteiten najaar 2013 
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Voor het laatste kwartaal van 2013 heeft BFS gepland bijdragen te leveren aan 

verschillende bijeenkomsten: 

 Op 18 september a.s. verzorgt BFS een presentatie voor de 

inkooporganisatie van de Belastingdienst over open standaarden.  

 Op 30 september a.s. levert BFS een inhoudelijke bijdrage aan de 

werkconferentie inkoop en ict door de rijksacademie voor inkopers bij het 

rijk.  

 Op 7 oktober a.s. zal BFS een inhoudelijke bijdrage leveren aan het VIAG 

congres van gemeentelijke ICT coördinatoren. 

 Op 14 november a.s. zal weer het ECP Jaarcongres plaatshebben waaraan 

Forum Standaardisatie een inhoudelijke en financiële bijdrage levert. 

 Op 19 en 20 november vindt het internationale Identity Next conferentie 

plaats. BFS is in gesprek met de organisator om een aparte 

conferentietrack te organiseren waarin internationale eID-experts kennis 

uitwisselen. 

 BFS levert een bijdrage aan de KING leveranciersbijeenkomst in oktober. 

 BFS en ECP zijn overleg over de nog te organiseren seminars voor het 

najaar. 

Daarnaast is BFS bezig met de ontwikkeling van een aantal animatiefilmpjes waarin 

op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat nut, noodzaak en winst zijn van 

standaardisatie, interoperabiliteit en semantiek.  

Verder is er een idee om i.s.m. Pianoo een publicatie te maken rondom de inkoop 

van ict en open standaarden. 

 

f. Internationaal 

ICT Multi Stakeholder Platform (MSP) 

13 juni is het MSP bijeengekomen. De belangrijkste conclusies zijn: 

 De expertrapporten voor XML, ECMA-script (java) en IPv6 gaan in 

consultatie. Eerst binnen de lidstaten, dan een maand openbaar.  

 De door Nederland aangemelde beveiligingsstandaarden DNSSEC (voor 

veilige websites) en DKIM (voor veilige mail) worden in behandeling 

genomen. Daarnaast hebben de Duitsers in overleg met ons LDAP (een 

netwerkprotocol om gegevens te benaderen) aangemeld, deze staat op ons 

gangbare lijst.  

 De Europese Commissie kondigt aan verschillen eHealth standaarden voor 

te dragen voor opname op de Europese lijst. Dit naar aanleiding van de 

ontwikkeling van een eHealth interoperabiliteitsraamwerk 

(http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-

Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK0113171). 
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 De standaarden zijn door verschillende leden van het MSP als 

controversieel benoemd. 

 De handreiking om lock-in te voorkomen door in aanbestedingen goed met 

standaarden om te gaan is in juni door de Commissie gepubliceerd, zie 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0224:FIN:EN:PDF. 

Nederland heeft een fiche (officiële reactie van een lidstaat op stukken 

vanuit de Europese Commissie) geschreven dat positief staat ten opzichte 

van deze handreiking. Deze is bijgevoegd.  

  

BOMOS2i workshop 

14 Juni heeft de workshop BOMOS2i plaatsgevonden.  Deze workshop in Brussel is 

een groot succes geweest. ISA denkt na over vervolg. De aanwezige 26 

representanten willen graag door met deze methodiek. Na de workshop is door 8 

landen meer informatie aangevraagd en eSENS heeft de methodiek geadopteerd 

voor haar Sustainabilitymodel. 

 
CLoud 

ETSI heeft een rapport opgeleverd over de te gebruiken standaarden voor 

Cloudoplossingen, dit rapport is op onze site gepubliceerd. 

 

eSens 

Het project eSENS is gestart. eSENS is het project  dat de transitie van de 

resultaten van de Large scale pilots uitvoert om tot beheerde Europese 

bouwblokken te komen. BFS heeft de rol om te bewaken dat de resultaten in lijn 

zijn met de Nederlandse (gewenste) situatie. Het eerste bereikte resultaat is dat de 

gebruikte criteria voor beheer(s)baarheid om de bouwblokken op te nemen 

dezelfde zijn als wij bij het Forum hanteren.  Er wordt nu gewerkt aan het 

betrekken van Logius medewerkers om de alignment tussen eSENS en de 

Nederlandse bouwblokken te borgen.  De financiering hiervoor is een probleem. 

 

g. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard  

“Utrecht”. 

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

bijeenkomst te organiseren voor het toetsen van de bredere toepasbaarheid van 

StUF als stelselstandaard.  De conclusie is dat StUF niet de juiste oplossing is voor 

een breed gedragen stelselstandaard. Wel is er ruimte voor een technische 

berichtenstandaard, gedragen door de 3 grootste huidige standaarden (Suwiml, 

Geostandaarden en StUF). Het advies van de ronde tafel bestond uit 3 actielijnen. 

Actielijn 2 is opgepakt door het project voor de stelselcatalogus, zie hierboven. De 
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overige actielijnen hebben geresulteerd in een Project initiatie document (PID) voor 

de weg naar een technische berichtenstandaard. Dit project heet “Utrecht”. De PSB 

heeft het bureau forum standaardisatie verzocht om dit PID als coördinator tot 

uitvoering te helpen komen. De eerste werkbijeenkomst is hiervoor gehouden. De 

eerste onderwerpen  die hier geadresseerd worden zijn: protocolbinding, lege 

velden en foutmeldingen.  11 September volgt de volgende bijeenkomst. 

 

h. Mandaat College en Forum Standaardisatie 

Formeel eindigt per 31 december 2014 het mandaat van het College en Forum 

standaardisatie. In het instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012 

staat in artikel 4 dat het College uiterlijk 31 december 2014 aan de minister van EZ 

verslag uitbrengt over de doeltreffendheid en effecten van haar werkzaamheden.  

Bij de voorbereiding van de eerdere verlenging van het mandaat in 2011 is ten 

behoeve van de discussie in het College een strategische notitie gemaakt. 

Ook gezien de zeer recente evaluatie van 2011 met bijhorende verbeteracties, zien 

voorzitter en bureau geen aanleiding om opnieuw een ronde van “strategische 

heroriëntatie” te  starten. 

In het werkplan 2014 zal terugkijkend een kritische analyse worden opgenomen 

van de uitvoering van de toegewezen taken en de eerder genoemde verbeteracties. 

Daarnaast zal vooruitkijkend een paragraaf  ‘visie’ worden opgenomen waarin de 

belangrijkste uitgangspunten en doelen van Forum en College worden omschreven 

en waar nodig geactualiseerd. In het werkplan zullen ook activiteiten opgenomen 

worden ter voorbereiding van verlenging van het mandaat.  

Dat werkplan krijgt u in oktober voorgelegd. 
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