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Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 5 december 2013 Versie 1.0 

Betreft: Adoptie van open standaarden 

Doel 

 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 

1. Voortgang adoptie van SEPA-standaarden (Europese 

betaalstandaarden) [bijlage 4A] 

2. Reactie van eID-project op advies door Forum  

3. Advies aan ON2013 (aanbesteding vaste datacommunicatiediensten) 

[bijlage 4B] 

4. Voortgang activiteiten adoptie-stimulering via inkoop  

5. Georganiseerde adoptie-bijeenkomsten: 

a. Internationale kennissessie “eID without borders” (18 nov) 

b. Seminar “Open document lifecycle” (3 dec) 
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Toelichting 

 

Ter informatie 

 

Ad 1. Voortgang adoptie van SEPA-standaarden (Europese 

betaalstandaarden) [bijlage A] 

 

Aan College-leden is verzocht om SEPA urgentie te blijven geven. Het 

resultaat van de uitvraag onder de koepels, zoals terugkomt in de 

bijlage, is gedeeld met het College. Het beeld is als volgt: 

- Deadline van 1 februari 2014 nadert; 

- Geen uitstel; 

- Niet klaar betekent niet meer automatisch kunnen betalen. 

- Voor verschillende overheden (met name gemeenten en 

waterschappen) nog werk aan de winkel. In bepaalde gevallen 

veroorzaakt doordat leverancier (nog) niet klaar is. 

 

Toelichting 

Adoptiestatus op hoofdlijnen 

Veel overheden zijn in beweging gekomen en zijn of klaar of ver 

gevorderd met de invoering van de Single European Payment Area 

(SEPA). Toch lijken er ook verschillende overheden te zijn voor wie er 

nog veel werk aan de winkel is, zeker als het gaat om de Europese 

incasso (SDD’s). Soms komt dat ook omdat hun leveranciers (nog) niet 

volledig klaar zijn. Als een overheidsorganisatie niet op tijd klaar is, 

dan kan deze vanaf 1 februari 2014 betalingen niet meer uitvoeren. 

 

Achtergrond 

De SEPA-standaarden zijn door het College Standaardisatie medio 

2011 op de ‘pas stoe of leg uit’-lijst geplaatst. De Europese Commissie 

heeft vervolgens in 2012 bepaald dat SEPA op 1 februari 2014 

gerealiseerd moet zijn. Dat betekent dat vanaf dat moment alle 

elektronische betalingen (zowel overmakingen als incasso’s) moeten 

voldoen aan het SEPA-formaat dat o.a. het nieuwe rekeningnummer 

IBAN (International Bank Account Number) omvat.  

 

Overheden en bedrijven moeten de koppelvlakken van hun 

betaalsystemen, die betalingsopdrachten communiceren naar banken, 

dus voor die datum hebben aangepast. Als een organisatie zijn 

systeem niet tijdige heeft aangepast, dan kan niet meer via dat 

systeem worden betaald. Vanuit de Taskforce SEPA Nederland is er 

onlangs nogmaals gewaarschuwd dat er geen plan B is; er komt vanuit 

Europa geen uitstel.  

 

Het voorgaande beeld is gebaseerd op een recente uitvraag die door 

Forum Standaardisatie is uitgevoerd via de sectorale koepels. Het 

resultaat daarvan is opgenomen in de bijlage. Daarnaast is het beeld 

gebaseerd op de laatste SEPA migratiemonitor (najaar 2013) van het 

Nationaal Forum SEPA-migratie en de Second Migration Monitor Report 

(oktober 2013) van de Europese Centrale Bank.1 

 

                                                
1 Zie: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2013/dnb299768.jsp en 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/secondsepamigrationreport201310en.pdf  
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Ad 2. Reactie van eID-project op advies door Forum  

 

Het advies van Forum is positief ontvangen door eID-project. Het 

project geeft in reactie aan omgevingspartijen actief te betrekken (o.a. 

door consultaties, website). Daarnaast heeft het project de 

internationale ontwikkelingen expliciet onderkend als belangrijk 

aandachtspunt. Het eID-project zal Forum Standaardisatie rondom 

standaarden en interoperabiliteit blijven betrekken. 

 

Toelichting 

Tijdens de Forum-vergadering van 3 september is ingestemd met de 

reactie op het document “Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het 

eID Stelsel NL” (Forum-notitie FS 45-09-07C). Tijdens de vergadering werd 

een aantal aanvullende vragen gesteld met name over de aansluiting op 

internationale ontwikkelingen en over het proces (planning, besluitvorming 

en betrokkenheid van omgevingspartijen) (Forum-verslag FS 45-09-02). 

 

Van Hans-Rob de Reus van het eID-project is op 25-11-2013 het 

onderstaande antwoord op deze vragen ontvangen: 

--------- 

Dank voor de uitvoerige review van het juni document “werking van het 

stelsel”. Inmiddels worden meer gedetailleerde specificaties beschreven. 

Een 0.7 versie is bijvoorbeeld ter review aangeboden aan eHerkenning. 

Tevens worden vele consultatie sessie met diverse type private partijen 

georganiseerd. De inrichting van het eID Stelsel is immers goed te 

vergelijken met een standaardisatie traject en dan is draagvlak en adoptie 

door diverse stakeholders (ook de eindgebruiker) van doorslaggevend 

belang. De detail opmerkingen uit het review commentaar zal ik later nog 

een keer toetsen op het detail ontwerp, ik vermoed dat veel van die 

opmerkingen dan zijn geadresseerd. 

  

Met betrekking tot de EU ontwikkeling kan ik je melden dat we een 

specifiek deelproject “aansluiten op EU” in het programma hebben 

onderkend. Speerpunten daarbij zijn: 

- Ontwikkeling van de eIDAS regelgeving. 

- Stork-2 project met de PEPS infrastructuur. 

Overigens valt ons op dat op EU niveau het idee van een “overarching” 

aansturing van de diverse authenticatie en autorisatie ontwikkelingen 

grotendeels ontbreekt. 

  

Met een nauwe betrokkenheid van de markt en het BFS willen we 

binnenkort beginnen aan de SAML-specificaties. Hierbij wordt vooral 

gekeken naar de Kantara en eGOV 2.0 profielen. Contacten via het BFS 

lijken goed te helpen. 

  

Met betrekking tot het proces: 

- Minister Kamp en Plasterk hebben toegezegd nog voor het kerstreces 

te komen met een kamerbrief over de ontwikkeling van een eID 

Stelsel en de DigiD Kaart. 

- Binnenkort is een website actief waarop onder andere de agenda voor 

openbare consultatie sessies worden gepubliceerd. 

- Het programma is begonnen met het inrichten van een eID 

Community en Platform. Deelnemende partijen worden in de 
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gelegenheid gesteld om een letter of intent te bekrachtigen. Dit is nu 

in de opstart fase. 

-------- 

 

 

Ad 3. Advies aan ON2013 (aanbesteding vaste 

datacommunicatiediensten) [bijlage B] 

 

Bijgaande reactie op de Algemene Functionele Beschrijving (AFB) van 

ON2013 is verstuurd aan het ON2013-projectteam. Deze is positief 

ontvangen en inmiddels besproken met het projectteam. De reactie werd 

als nuttig ervaren en verschillende opmerkingen zijn overgenomen. 

 

Toelichting 

De Rijksoverheid is begonnen met de voorbereidingen voor een 

aanbesteding van vaste datacommunicatiediensten onder de naam 

ON2013. De Algemene Functionele Beschrijving (AFB) is gepubliceerd 

voor consultatie (www.on2013.nl). Het Forum Standaardisatie is 

gevraagd om een reactie te geven met als scope van interoperabiliteit, 

koppelvlakken en standaarden.  

 

Bureau Forum Standaardisatie heeft experts bij SURFnet en SIDN 

bereid gevonden om bij te dragen aan de reactie. Het geven van een 

reactie past bij de ambitie van het Forum Standaardisatie om meer 

pro-actief te adviseren bij grote ICT-investeringen door de overheid. 

Het Forum heeft in de vergadering op 10 oktober ingestemd met de 

verzending van de reactie naar ON2013 en besloten dat de reactie in 

een volgende Forum-vergadering ter informatie voorgelegd zou 

worden. 

 

De reactie is inmiddels besproken met het ON2013-projectteam. De 

reactie werd als nuttig ervaren en verschillende opmerkingen zijn 

overgenomen. In de gesprekken werd duidelijk dat het projectteam heeft 

gekozen voor een aanpak waarbij vooral functioneel wordt gespecificeerd. 

Het projectteam ziet niet altijd de waarde van het concreet refereren aan 

bepaalde specificaties van standaarden. Het ON2013-projectteam wil nog 

een marktconsultatie en review door deelnemers laten uitvoeren voordat 

het bestek wordt gefinaliseerd. 

  

 

Ad 4. Voortgang activiteiten adoptie-stimulering via inkoop 

Er heeft een rondgang plaatsgevonden langs sleutelpersonen in de 

driehoek ICCIO (CIO’s), ICCIA (Inkopers) en CBA (Commissie 

Bedrijfsjuridisch Advies) alsmede KING en PIANOo (Expertisecentrum 

Aanbesteden). Daarbij is gepeild in hoeverre een aanpak die zich richt op 

het ondersteunen van inkopers bij het zijn van laatste poortwachter bij een 

aanbesteding op draagvlak kan rekenen. Dit is vrijwel zonder uitzondering 

positief ontvangen waarbij er met zowel KING, het CBA en PIANOois 

afgesproken dat er zoveel mogelijk complementair opgetreden zal worden 

aan daar reeds opgestarte aanpalende bewustwordingsinitiatieven.  

  

In samenwerking met PIANOozal er in ieder geval nadrukkelijk de 

Rijksinstructie onder de aandacht gebracht worden bij inkopers. Verder zal 
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er in de nabije toekomst een concept-handreiking ter zake van het van 

toepassing zijn van de Rijksinstructie en de concrete stappen bij het 

identificeren van relevante standaarden gedeeld worden met 

eerdergenoemde sleutelpersonen. 

  

Als laatste is er vruchtbaar contact met de Haagse Inkoop Samenwerking 

(HIS) met als eerste concrete succes een review van de ON2013 

aanbestedingsstukken. 

 

 

Ad 5. Georganiseerde adoptie-bijeenkomsten 

 

a. Internationale kennissessie “eID without borders” 

Op 18 november jl. heeft het Bureau Forum Standaardisatie samen met 

Identity Next een workshop georganiseerd. Deze workshop had als doel 

van elkaar te leren en de interoperabiliteit tussen ons nieuwe eID-stelsel 

en de andere Europese stelsels te bevorderen. Met name de kennis over 

SAML delen is hierbij nuttig gebleken. 

 

De workshop is uitstekend bezocht. Zweden, België, Oostenrijk en een 

vertegenwoordiger van de SAML/Kantara community waren aanwezig. Van 

de EU programma’s waren zowel vertegenwoordigers van e-SENS als 

STORK aanwezig. Vanuit Nederland was de trekker van het nieuwe eID-

stelsel aanwezig en waren vertegenwoordigers van e-Herkenning en DigiD. 

De nieuwe community heeft 3 aandachtspunten afgesproken; Mandaten, 

Vertrouwensrelaties en Interoperabiliteit met SAML. Deze 3 onderwerpen 

zijn verder uitgediept. Inmiddels is een community site aangemaakt bij 

joinup.eu. 

 

 

b. Seminar “Open document lifecycle” (3 dec) 

Forum Standaardisatie heeft dit seminar in samenwerking met ECP, 

Internet Society Nederland en het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren 

georganiseerd. Het seminar vond plaats bij het Nationaal Archief. Er waren 

ongeveer 90 aanwezigen. 

 

Het programma bestond uit: 

- verdiepingssessies over de ingrijpende gevolgen van digitalisering van 

informatie voor bedrijven en overheden; 

- praktijksessies hoe bedrijven en overheden (zoals het Nationaal Archief, 

wetten.nl en de Belastingdienst) omgaan met creatie, publicatie en 

archivering van documenten; 

- internationale sessies waarin internationale sprekers vertellen over de 

aanpak in onze buurlanden en hoe standaardisatie-organisaties als W3C 

aan de digitale toekomst werken. 
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