
 
  

 

 

 

 

 

   Pagina 1 van 3 
 

 

  

  

  

  

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 Bureau Forum Standaardisatie (BFS)  u informeren over de 
stand van zaken m.b.t. de volgende projecten: 

a. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 
b. Standaardisatiescan 
c. Communicatie  

d. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard voor het 
stelsel 

e. Internationaal 

f. Voorzieningen 
g. Business case van standaarden 
h. Verbinding met NORA/architectuur 

 
a.  Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus 2 
De 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 
 
 
 Een hoofdstuk over vertegenwoordiging is afgerond. De ontwikkeling van een 

nieuw hoofdstuk ‘ondertekenen’ blijkt aanzienlijk ingewikkelder dan verwacht. Naar 
verwachting zal dat pas eind voorjaar 2014 gereed zijn. 
 
b.  Standaardisatiescan 
Op dit moment wordt de standaardisatiescan door TNO toegepast bij 

Floricode (voorheen Flerecom). Floricode ontwikkelt en implementeert 
standaardberichten en codes in de sierteelt. Floricode wil de autoriteit 

op het gebied van registratie van sierteeltproducten in de wereld zijn. 
Een van de strategische doelstellingen is de digitale standaardisatie van 
de ketenprocessen op basis van internatio nale normen en standaarden. 
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Vandaar hun interesse in de standaardisatiescan. Hieronder een 
afbeelding van de ketenprocessen: 

 

In het kader van de scan wordt een flink aantal interviews afgenomen. Eind februari 
2014 is een bijeenkomst gepland met alle softwareleveranciers om de uitkomsten 
van de interviews terug te koppelen. Er wordt naar gestreefd het Forum in april 
2014 te kunnen informeren over de resultaten. 

 
c. Communicatie 
BFS zal op 27 maart a.s. een sessie verzorgen tijdens het NUP Congres. Op de 
website van Forum Standaardisatie zijn de nodige nieuwsberichten gepubliceerd 
over behaalde resultaten en mijlpalen. BFS werkt verder aan de filmpjes over 
semantiek en beveiligingsstandaarden en aan een herinrichting van de website. 

 
d. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard  

Op verzoek van de Programmaraad Stelsel voor Basisregistraties(PSB) draagt het 
Forum  bij aan de harmonisatie van vier standaarden om te komen tot één 
stelselstandaard. De eerste resultaten zijn opgeleverd. Het project wordt in juni 
2014 afgerond.  
Maart a.s. vindt de grote review plaats van de resultaten. De partijen die bijdragen 

doen nu een eigen review bij de achterban. Deze partijen zijn: de Belastingdienst, 
de Kamer van Koophandel, het Kadaster, Geonovum, KING, BKWi en Logius. De 
sturing van het project ligt nu bij de stuurgroep Digikoppeling. In februari houdt het 
Ministerie van BZK een inventarisatie voor de benodigde sturing in de beheer- en 
doorontwikkelingsfase. 
 
e. Internationaal 

BFS participeert op verzoek van het ministerie van BZK en EZ actief in verschillende 
Europese initiatieven op het gebied van  interoperabiliteit en standaardisatie. De 
belangrijkste resultaten van de laatste maanden zijn: 

 De Europese Commissie heeft een openbare consultatie gehouden voor zes 
standaarden. Drie hiervan staan op de “pas toe of leg uit lijst”: DKIM (voor 
veiligere email) en DNSSEC (voor veiligere websites) en IPv6 

(internetadressen). BFS heeft aan de onderliggende rapporten van deze 
drie standaarden actief meegewerkt. XML (opmaak van tekst) en LDAP 
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(raadplegen van gegevens) staan op de gangbare lijst. Ecma Script 
(javascript) is buiten scope van de lijsten. 13 Februari adviseert het 
Europese ICT Multistakeholder Platform (het Europese equivalent van het 

Forum Standaardisatie) over deze standaarden aan de Europese 
Commissie. 

 BFS heeft bijgedragen aan het project eSens. eSENS zorgt voor het 
gereedmaken van Europese e-overheidsbouwstenen voor beheer. BFS heeft 
CAMSS als methodiek voor assessment voorgedragen en dit is doorgevoerd. 
Daarnaast heeft BFS de procedure voor openbare consultatie opgesteld. In 

februari wordt BOMOS als methodiek voor beheer gepresenteerd aan 

eSENS. Dit jaar wordt de procedure van het Europese ICT Multistakeholder 
Platform (het Europese equivalent van het Forum Standaardisatie)  
meegenomen in het eSENS assessment.  

 BFS heeft bijgedragen aan de open consultatieronde in Engeland voor 
standaarden voor het gebruik van documenten. Onze reactie is heel positief 
ontvangen. “The Cabinet Office” heeft vervolgens  initiatief genomen voor 
nadere bespreking via een conference call. 

 
f. Voorzieningen 
Het College Standaardisatie heeft ingestemd met het in procedure nemen van twee 
voorzieningen voor de Overweeglijst voorzieningen van het College Standaardisatie. 
Het gaat om MijnOverheid en eHerkenning. Beide procedures lopen inmiddels. 
 

g. Business case van standaarden 

Sinds november 2013 werken twee master studenten van Tilburg University, 
begeleid door BFS, aan een onderzoek naar de baten van open standaarden. Eén 
student richt zich specifiek op de Xbrl-standaard in het proces van opstellen van 
een jaarrekening. De ander onderzoekt de impact van geo-standaarden in het 
proces van ruimtelijke ordening. De resultaten komen in april beschikbaar.  
 

h. Verbinding met NORA/ architectuur 
BFS en NORA (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) zijn een verkenning 
gestart hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden, met als doel elkaar 
wederzijds te versterken. NORA zelf wil meer inzetten op toepassing van de NORA, 
waar duidelijke parallellen liggen met het Adoptiedossier van het Forum.  
Enkele gesprekken hebben geresulteerd in vier aspecten waar meer samen op- 
trekken goede kansen lijkt de bieden: 

- Samenhang: een nieuw dossier voor het Forum, waarbij architectuur een 
logisch kader vormt. Activiteiten als herkenbare ordening aanbrengen, witte 
vlekken identificeren en dergelijke zitten zowel bij NORA als bij het Forum 

in de planning    
- Community: Forum en NORA hebben grotendeels dezelfde doelgroep: de 

publieke sector. Ook architecturen gaan in toenemende mate over 

domeingrenzen heen (bv. de 3 decentralisaties naar gemeenten). Elkaars 
netwerk en/of doelgroepen (bv. inkopers) gebruiken ligt voor de hand. 

- Communicatie: Ook hier geldt: elkaars boodschap uitdragen, elkaars 
kanalen gebruiken, maar ook samen optrekken in bijeenkomsten (bv. 
webinars, leveranciers bijeenkomsten). 

- Monitoring: kan NORA meegenomen worden in de uitvraag voor de monitor 
open standaarden?   

Afgesproken is om met een klein projectgroepje, waar in ieder geval de 
projectleider NORA en hoofd BFS zitten, deze vier aspecten naar concrete 
activiteiten te vertalen.  
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