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Waarom een Architectuurschets? 
(Uit PvA Digikoppeling 3.0) 

• Er is geen integraal overzicht van 
– Elementen betrokken bij berichtenverkeer 

– Wat er van verwacht wordt 

– De samenwerking in een werkend stelsel 

 

• Architectuurschets voor generieke stelsel berichtenverkeer: 
– Bevragingen, meldingen en andere vormen van gegevensverstrekking 

– Gemaakte keuzes over taken en verantwoordelijkheden 
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Interoperabiliteitsvraagstuk 
Zware nadruk op organisatorisch aspect 



Belangrijke bevindingen: 

• Het belangrijkste ‘niveau’ voor interoperabiliteit is het ‘sectorale niveau’; 

 

• Moeizame besluitvorming rond overheidsstandaarden en voorzieningen: 

– Onvoldoende rekening gehouden met sectorale afspraken en voorzieningen;  

– Te weinig smaken, verplichtend karakter, dienstbaarheid in het gedrang 

 

• Er worden überhaupt bijzonder weinig multilaterale afspraken vastgelegd; 

– Breder dan standaarden: …. (voorzieningen, service niveau’s, procedures, etc) 

– Voor zover ze er zijn, zijn ze nauwelijks toegankelijk, vergelijkbaar, en 
gezamenlijk toepasbaar. 

– Organisaties weten niet wat ze mogen verwachten en wat van hen verwacht 
mag worden. => Per keer zoeken naar de best mogelijke bilaterale oplossing; 
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Basisidee: positioneer ‘sectorale samenwerking’ 
binnen de overheidsarchitectuur. 
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Aanbevelingen: 

• Voor Digikoppeling 

• Voor NORA 

• Voor Forum Standaardisatie: 
1. Voor het aanscherpen van huidige procedures; 

2. Ook andersoortige overheidsafspraken vastleggen en 
ontsluiten: Lijst met ‘erkende voorzieningen’ ; 

 

3. “treed in overleg met beheerders van afsprakenstelsels 
van samenwerkingsverbanden, over de samenhang tussen 
de verschillende afsprakenstelsels” 
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Overheidsafspraken en sectorale afspraken 

• Vraag aan Forum:  
 
Organiseer (periodieke) interactie tussen beheerders van afsprakenstelsels 
(overheidsbreed en sectoraal) 

 

• Waarom: 

– Convergentie tussen sectorale afspraken en naar nationale afspraken; 

– Meer aandacht voor knelpunten tussen afspraken; 

– Hergebruik van werk en kennis; 

 

• Forum lijkt als houder van overheidsafspraken (PtOLU) lijst een 
aangewezen partij om het voortouw te nemen; 
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