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Interconnectiviteit 
Wederzijds verbonden 

 
Snel, veilig en betrouwbaar berichtenverkeer tussen overheid, burgers en bedrijven is in ieders 

belang. Ook willen we de (administratieve) lasten verminderen als gevolg van regelgeving die 

de overheid oplegt aan bedrijven. Het gebruik van standaarden en standaardiseerde voorzieningen 

is daar een belangrijke factor bij. 

  

Open standaarden maken het mogelijk om informatie 

gemakkelijker digitaal uit te wisselen.  

  

Open standaarden maken het mogelijk om informatie gemakkelijker digitaal uit te wisselen. Het 

betreft afspraken over de manier waarop gegevens worden uitgewisseld en worden vastgelegd in 

documenten  (technisch, eenduidige betekenis van begrippen en procesafspraken). 

Door open standaarden verbetert de digitale communicatie tussen overheden onderling en ook 

tussen overheid, bedrijven en burgers. Dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte 

informatie-uitwisseling. 

 Een voorbeeld van een open standaard is IPv6; een internationale afspraak over hoe 

internetadressen eruit moeten zien. 
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Digipoort, het digitale postkantoor van de overheid, (en een gestandaardiseerde voorziening), 

bijvoorbeeld, kan ingezet worden om berichtenverkeer met de overheid af te handelen en bedrijfs- 

en ketenprocessen te automatiseren. Dit kan gaan om het verwerken van grote hoeveelheden 

aangiftes, rapportages of meldingen tussen bedrijven en overheidsorganisaties en andersom. 

Geautomatiseerde (bulk)processen dus waarmee tijd en kosten bespaard kan worden. Dit gebeurt 

gestandaardiseerd en via een veilige verbinding waarbij het PKI-overheidscertificaat gebruikt 

wordt. 

• Zo verzamelt bijvoorbeeld Rijkswaterstaat via Digipoort alle maritieme gegevens van 

zeeschepen die Nederlandse havens bezoeken. Hiervoor is Digipoort gekoppeld met vier 

verschillende systemen. Het voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat Rijkswaterstaat 

een beter inzicht heeft in wat de havens in- en uitgaat, bijvoorbeeld als het gaat om gevaarlijke 

stoffen. 

• De gemeente Enschede is via Digipoort aangesloten op e-facturen en kan digitaal facturen 

ontvangen en verwerken. Dat is voordeliger en efficiënter voor de gemeente en voor haar 

leveranciers. Beoogt resultaat: E-facturen moet uiteindelijk er voor zorgen dat niet 4 maar slechts 

1 persoon de facturatie van de gemeente verzorgt. 

Rol Digicommissaris 
Het onderwerp standaardisatie en gestandaardiseerde voorzieningen maakt onderdeel uit van het 

programma van de digitale overheidsinfrastructuur en van de governance. 

Het College Standaardisatie gaat op in het Nationaal Beraad. Hierdoor ontstaat meer doorzettings- 

en implementatiekracht om gemaakte afspraken daadwerkelijk na te komen en (door) 

ontwikkeling van ontbrekende standaarden te prioriteren. 

Het Forum Standaardisatie zal het Nationaal Beraad adviseren over standaardisatie, gericht op het 

toetsen van open standaarden (bovensectoraal) en (generieke) voorzieningen, het monitoren van 

de adoptie van open standaarden, de internationale aansluiting en het signaleren van witte vlekken 

in het standaardisatielandschap. 
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