
 
  

 

 

 

 

 

   Pagina 1 van 4 
 

 

 
 
 

  

  

  

  

  

 

Forum Standaardisatie 

 

Wilhelmina v Pruisenweg 52 

2595 AN  Den Haag 
Postbus 96810 

2509 JE Den Haag 

www.forumstandaardisatie.nl 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. Semantiek 

c. Standaardisatiescan 

d. Stelselcatalogus 

e. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 

f. Communicatie  

g. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard voor het 

stelsel 

h. Opvolging architectuurschets 
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a. Voorzieningen 

Er zijn gesprekken gaande met stakeholders (beleidsopdrachtgevers, 

opdrachtnemers) van drie potentiële kandidaten voor de procedure  

voor plaatsing van voorzieningen op een ‘Overweeglijst’: e-Herkenning, 

Mijn Overheid en PLEIO. Beheerders vullen als eerste stap een zelftoets 

in, alvorens formeel de procedure(s) te starten.  

Er is een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de 

procedure op afsprakenstelsels. Conclusie is dat voor enkele criteria, vooral daar 

waar het gaat om de ‘zoemende’ onderdelen, extra toelichting nodig is. Er is geen 

directe aanleiding is om aanvullende criteria te overwegen.  De begeleidingsgroep 

van Forumleden wordt gevraagd te adviseren gedurende het proces. 

 

b. Semantiek 

Het Forum participeert ook in fase 2 van het Linked Open Data-initiatief: het 

Platform Implementatie Linked Open Data (PiLOD). Fase 2 is vooral gericht op 

daadwerkelijke toepassing.  

De Landkaart semantiek is inmiddels gekoppeld aan de NORA (Ned. Overheids 

Referentie Architectuur) en er vindt op bescheiden schaal onderhoud plaats. Tevens 

communicatie gericht op stimulering van gebruik.  

 

c. Standaardisatiescan 

In hoeverre kan digitale standaardisatie het economisch potentieel van de 9 

topsectoren vergroten? Samen met TNO is een concept standaardisatiescan 

ontwikkeld. Deze wordt thans beproefd in de sector Tuinbouw. 

 

d. Stelsel catalogus 

De stelselcatalogus 2.0 is live. Deze is te vinden onder 

http://catalogus.Stelselcatalogus.nl  

Inmiddels is deze ook als Linked open data beschikbaar  
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/stelselcatalogus/id/dat
aset/sc 
De komende maanden zal deze in gebruikscases worden beproefd.  

 

e.  Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus 2 

Een nieuwe versie van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2.0) is 
vastgesteld door het College en via de website van het Forum digitaal beschikbaar 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0903/FS2013090
3.09BHRBetrouwbaarheidsniveausv2FINAL.pdf 

  

Voor wilsuitingen en elektronische handtekening loopt nog een aanvullend 

onderzoek. Dat hoofdstuk zal in november in concept in consultatie worden 

gebracht. Beoogd wordt de nieuwe versie in februari aan u te kunnen voorleggen. 
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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 3 september jl.: 

 Op 18 september jl. verzorgde BFS een presentatie voor de inkooporganisatie 

van de Belastingdienst over open standaarden.  

 Op 30 september jl. heeft BFS de rol van tafelheer vervuld tijdens de 

werkconferentie Inkoop & ICT. 

 Op 7 oktober jl. nam BFS deel aan het VIAG Jaarcongres met een presentatie 

over de toepassing van ‘pas toe of leg uit’-standaarden in het algemeen en die 

voor het gemeentedomein in het bijzonder. 

Publicaties en andere communicatie-uitingen 

 De nieuwe versie van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus is 

gepubliceerd op de website. 

 Op de website van Forum Standaardisatie zijn de nodige nieuwsberichten 

gepubliceerd over behaalde resultaten en mijlpalen. Zie hiervoor: 

http://www.forumstandaardisatie.nl/ 

 

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.  

 

Evenementen voor Q4 

 Ook dit jaar zal Forum Standaardisatie weer een bijdrage leveren aan het 

ECP Jaarcongres in de vorm van 2 inhoudelijke sessies over e-ID Stelsel en 

de DigiD-kaart en de baten van standaardisatie. Het jaarcongres vindt 

plaats op 14 november a.s. in het Circustheater.  

 Verder verzorgt Forum Standaardisatie een bijdrage aan het Identity Next 

congres van 19 en 20 november. Op 18 november organiseert BFS een 

Ronde Tafel bijeenkomst over het onderwerp grenzeloze identiteit. 

 

 

g. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard  

“Utrecht”. 

Het Forum  helpt - op verzoek van de PSB –  aan de harmonisatie van 3 

stelselstandaarden (SUWIml, Stuf en de Geo standaarden), samen met de 

Belastingdienst, BKWI, ICTU, Geonovum, het Kadaster, KING en de KvK. Dit vormt 
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de eerste stap op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard voor 

het Stelsel van basisregistraties.  Het  project heeft als werktitel “Utrecht” 

gekregen.   

Inmiddels is de productie in volle gang. De werkgroep is gestart. Het laaghangend 

fruit is geïdentificeerd en de harmonisatie voor deze eerste issues is 8 oktober 

gestart. De organisatievorm is nog iets productiever gemaakt door een kerngroep 

te scheiden van de werkgroep. De getrapte benadering: Kerngroep, werkgroep, 

klankbordgroep, stuurgroep helpt agendatechnisch. Dit project “hangt aan” de 

stuurgroep Digikoppeling, die op haar beurt onderdeel is van de PSB.  Daarnaast 

hebben we afgesproken dat de consultatieronden vergelijkbaar worden aan de 

consultatieprocessen van het Forum. Voor het beheer is voorlopig een federatief 

model afgesproken. De separate standaarden, ook Digikoppeling kan de nieuwe 

afspraken binnen de eigen beheerprocessen opnemen.  De stelselstandaard 

afspraken worden hiermee een vast onderdeel van nieuwe releases van Suwiml, 

StUF en NEN3610 (alleen uitbreidingen).  

 

h. Opvolging architectuurschets 

Na de presentatie van de architectuurschets in het Forum van 3 september is de 

scopingfase gestart. Er is een afspraak gemaakt met Bert Uffen om de relatie met 

zijn informele directeuren overleg te bespreken. Daarnaast is een eerste 

verkennende ronde met de betrokken partijen gepland om de opdracht en de 

verwachting van de opdrachtgevers helder te krijgen. 
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