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FORUM STANDAARDISATIE   

 

Doel 

 
Met deze notitie wil het Bureau Forum Standaardisatie u informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de dossiers uit het werkplan 2014, die niet als apart 
agendapunt behandeld zijn ter vergadering. 
 

a. Samenhang en beheer open standaarden 
b. Voorzieningen 
c. Semantiek 
d. Vraagsturing : Standaardisatiescan 
e. Internationaal  
f. MSP 

g. achtste internationale bijeenkomst 
h. bijeenkomst tegen vendor lock-inn 
i. Communicatie  

 
a. Samenhang en beheer open standaarden 

In het werkplan 2014 staan de volgende resultaten benoemd: 
1) Een advies voor minimaal drie open standaarden voor de verbetering van 

de open processen.  
2) Een visualisatie van de samenhang van de standaarden op de lijst. 
3) Beheer van de lijst: Inzichtelijke presentatie in samenhang met 

transparantie op het internet van de standaarden op de lijst. 
4) Initiëren van een overheidscommunity voor samenhang van standaarden 

en open processen voor beheer.  
5) Initiëren van een overheidscommunity voor het delen van kennis en 

oplossing voor semantiek binnen een standaard, zie ook vraagsturing, 
semantiek.  

6) Samenhang basisregistraties BFS participeert in 2014 in twee stuurgroepen 
onder de Programmaraad Stelsel van basisregistraties: de stuurgroep 
Stelselcatalogus en de stuurgroep Werkend Stelsel.  

7) Samenhang PToLU lijst, gangbare lijst, lijst wettelijke standaarden.  

Betreft: Voortgang   

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: 17 juni 2014 Versie 1 

Bijlagen: Verslag MSP 22 mei 
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Ad 1. Beheeradvies is gegeven aan PIM (partnerprogramma infrastructuur 
management), voor het beheer van de RIHa standaard, Referentie Informatiemodel 

Handhaving Milieu). Daarnaast is BOMOS door twee Europese projecten opgepakt . 
Voor meer informatie over BOMOS internationaal zie de voortgangsnotitie onder het 
kopje internationaal. Dit draagt (indirect) bij aan samenhang omdat in BOMOS 
wordt vereist dat er geen overlap van standaarden is. 
 
Ad 2 en 3. De website van het Forum wordt  grondig herzien. De eerste 
nieuwe verzie zal naar verwachting in het najaar2014 klaar zijn. Centraal staat het 

visualiseren van de samenhang van de open standaarden die op de lijsten staan 
voor de verschillende doelgroepen. Zo denken inkopers bij voorbeeld vaak in 
inkoopcategorieën als kantoorautomatisering, terwijl architecten vaak in 
modelarchitecturen en koppelvlakken denken. De vraag welke standaard voor 
welke doelgroep relevant is staat bij de herinrichting van de website centraal. 
 
Stand van zaken mei 2014 doelen 4 en 5: Het gaat feitelijk om dezelfde groep. De 

overheidscommunity is gestart als opvolging van de architectuurschets en heeft in 
juni 2014 haar tweede bijeenkomst.  Dit overleg heeft bijgedragen aan een betere 
borging van de ‘pas toe of leg uit’- standaarden in de software catalogus van KING 
en aan kennisdeling. Op deze wijze worden op het gebied van beheer en semantiek 
de verschillende standaarden met elkaar in verband gebracht. 
 

Ten aanzien van de zesde doelstelling ‘samenhang basisregistraties’ valt te melden 
dat BFS namens het Forum participeert in twee stuurgroepen onder de 
Programmaraad Stelsel van basisregistraties: de stuurgroep Stelselcatalogus en de 

stuurgroep Werkend Stelsel. Verder is het Forum betrokken bij de ontwikkeling van 
een gezamenlijke technische berichtenstandaard  (project Utrecht) voor het stelsel 
van  basisregistraties.  Er zijn twee vergaderingen geweest van de stuurgroep 
werkend Stelsel en een van de stuurgroep Stelselcatalogus. Zie ook 

de presentatie  ‘Standaarden in samenwerking’ , agendapunt 8 van deze 
vergadering. 
 
Ad 7. De invulling van deze doelstelling is het onderwerp van agendapunt 7 van 
deze vergadering. De vraag is of het Forum anders wil omgaan met de aanmelding 
van open standaarden voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst.  
 

NB: Overige activiteiten  
Verder zijn uit het werkplan 2014 ook de volgende activiteiten voor Samenhang 
relevant die plaatsvinden binnen het dossier ‘Adoptie open standaarden’:   

 Studie naar de adoptie en samenhang van standaarden binnen twee 
specifieke domeinen, namelijk: een onderzoek naar eFactuurstandaarden 
en een onderzoek naar beveiligingsstandaarden; 

 De opstelling van bestekteksten voor veelvoorkomende aanbestedingen. In 
het onderzoek staat centraal welke sets van standaarden uitgevraagd 
moeten worden bij een twaalftal aanbestedingen. Hierin wordt vanuit 
inkoop perspectief de samenhang belicht. 
 

 
b. Voorzieningen 

MijnOverheid heeft inmiddels de expert- en openbare consultatie achter de rug. Er 
zijn geen blokkerende issues voor opname op de Overweeglijst Voorzieningen 
geconstateerd. Het advies aan het College wordt nu voorbereid. Voor eHerkenning 
is op 19 mei een expertbijeenkomst geweest en is begin juni de openbare 
consultatie gestart. De Forum begeleidingsgroep wordt betrokken bij de advisering 
over beide voorzieningen aan het College en bij mogelijke draagvlak vraagstukken.  
 

Voor de voorziening Pleio wordt een analyse uitgevoerd, met als doel de toepassing 
als samenwerkingsplatform voor publieke organisaties te onderzoeken. Voor de 

analyse worden usecases als uitgangspunt genomen die focussen op informatie 
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delen en co-creatie. Zowel binnen en tussen publieke organisaties als tussen 
publieke organisaties en de samenleving. Behoeften, kansen en risico’s worden 
geïnventariseerd en gewogen en twee keer besproken in een expertgroep. Het plan 

van aanpak wordt voorgelegd aan de Forum sponsorgroep. 
 

c. Semantiek 
Op het gebied van semantiek levert BFS bijdragen aan de Platform implementatie 
Linked Open Data. De PiLOD-pilot eindigt in juni met een interessante 
slotbijeenkomst. Zie voor meer hierover: 
 

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/linked-en-open-data/bijeenkomsten-linked-
open-data 
 
Er is de afgelopen periode een goed functionerende community rond het onderwerp 
Linked Open Data opgebouwd. Deze community werkt gezamenlijk aan vele 
uitdagingen gericht op het toepassen (implementeren) van Linked Open Data in 
verschillende domeinen, daarbij staan kennisdeling en open innovatie hoog in het 

vaandel. Om dit succes te continueren na 25 juni 2014 is dit vervolgplan opgesteld, 
waarbij het voornaamste streven is om de kern van de PiLOD in tact te houden: 
Kennisdeling van specialisten in LOD Community.  
Het streven is een stabielere basis voor de community neer te leggen voor langer 
dan een jaar. Daarvoor is een aantal ‘basis-organisaties’ nodig die zelf actief is met 
Linked Open data. Daarnaast is ruimte voor sponsors, waarvan het Forum er 

mogelijk één zou kunnen zijn.  
 

d. Vraagsturing:  Standaardisatiescan 

Door de volle agenda in juni wordt een presentatie over de Standaardisatiescan 
doorgeschoven naar de oktobervergadering.  

e. Internationaal 

Europese ICT-Multistakeholder Platform voor standaardisatie (MSP) 

Het MSP heeft in haar vergadering van 22 mei een aantal zaken besloten: 
- Door laten gaan van herziening evaluatieproces van de standaarden om 

meer snelheid te maken en betere afstemming te krijgen met lidstaten. NL 
zit de taakgroep hiervan voor.  

- Positief te adviseren over de 65 UBL 2.1 specificaties. Deze gaan nu in 
openbare consultatie. 

- Het verder in procedure nemen van 26 IHE (gezondheidszorg) standaarden. 

- In procedure nemen van XBRL 2.1. 
 
Daarnaast heeft NL aangekondigd al haar standaarden aan te melden die binnen de 
scope van het MSP passen. Na DNSSEC, DKIM en IPv6 worden dat OAI-PMH, CMIS, 

WCO data model en zo’n 30 IETF standaarden. Stap één is het pijlen bij andere 
landen voor interesse en vervolgens het invullen van de aanmeldformulieren.  

Voor meer informatie zie het bijgevoegde verslag. 
 
8ste Internationale bijeenkomst informeel netwerk partnerlanden 
In Bratislava kwamen zo’n 20 man bijeen om het te hebben over ICT 
standaardisatie: wat kunnen we van elkaar leren en hoe gezamenlijk op te trekken 
in met name het MSP. Deze keer waren er 10 landen (SK, NO, FI, AU, DE, ES, NL, 
UK, DK, JP), Open Forum Europe en 3 DG’s van de Europese Commissie (Connect, 

DIGIT en Enterprise). 
Belangrijkste besproken onderwerpen: 

- Omgang met kosten van specificatie documenten. Voor alle landen een 

probleem, er wordt op verschillende manieren mee omgegaan: van afkopen 

tot omzeilen.  

- NL voorstel om groepsgewijs standaarden aan te melden bij de MSP en zo 
het proces te versnellen. Werd breed gedragen door de aanwezigen.  
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- Organisatorische interoperabiliteit. Veel verschillende definities in de 
landen, geen duidelijk voorschrijven van standaarden op dit gebied. 

 

Bijeenkomst over gebruik open standaarden tegen vendor lock in  
De Europese Commissie organiseert een bijeenkomst op 7 juni over lock in en open 
standaarden. Ze willen de ervaringen van inkopers met het gebruik van open 
standaarden om lock in te voorkomen bespreken. BFS zal daar een presentatie 
geven over onder andere het gebruik van bestekteksten.  

f. Communicatie 

BFS heeft op 22 mei jl. een afscheidssymposium voor Peter Waters georganiseerd  

en 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 de herinrichting van de 
website.  
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