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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, samenwerkende stelselstandaarden 

e. Internationaal  

f. Communicatie  

 

 

Ad 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 

Betreft: Voortgang   

Aan: Forum Standaardisatie 
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Bijlagen: Handreiking Cloud voor overheden 
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te weten de stuurgroep Stelselcatalogus en de stuurgroep Werkend 

Stelsel.  

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

 

Ad 1) Het Centrum voor Standaarden van Logius zal in het laatste kwartaal 

4 standaarden binnen Logius toetsen op compliance met BOMOS. 

Ad 2 en 3)  Visualisatie van de samenhang tussen de verschillende 

standaarden van de lijst zal tot uitdrukking komen in het ontwerp van de 

standaarden-lijst op de website. Hierin zullen filters worden aangebracht 

zodat verschillende doelgroepen sneller bij de voor hen relevante 

standaarden uitkomen. Uit gebruikersonderzoek is overigens gebleken dat 

de website vooral door IT specialisten waaronder architecten en inkopers 

van ICT wordt bezocht en nauwelijks door andere door Forum benoemde 

doelgroepen.  

Ad 7) Zie agenda  

Op de overige punten is geen ontwikkeling geweest in de afgelopen 

periode. 

 

Ad b. Voorzieningen 

De voorzieningen MijnOverheid en eHerkenning hebben de 

voorzieningenprocedure met goed gevolg doorlopen. Het College 

Standaardisatie heeft op donderdag 4 september besloten beide 

overheidssystemen te bestempelen als geschikt voor brede inzet binnen de 

totale overheid. De voorzieningen worden vanaf nu aanbevolen voor 

gebruik door alle overheidsorganisaties die een dergelijke functionaliteit 

binnen hun digitale omgeving nodig hebben. 

In de uitgebreide en onafhankelijke procedure is ondermeer getoetst of de 

systemen stabiel, betrouwbaar en toekomstvast zijn, ook bij een grote 

toename in gebruik. Er bleken geen continuïteits- of beveiligingsrisico's 

voor de bedrijfsvoering van hergebruikende organisaties te zijn en de 

business cases van hergebruik waren positief. Voor beide voorzieningen 

zijn verbeterpunten onderkend en daarbij aanbevelingen geformuleerd,o.a. 

op het gebied van governance (financiering) en beheer.  

 

Wat is MijnOverheid 

MijnOverheid biedt burgers via één website toegang tot post, 

geregistreerde gegevens en lopende zaken van steeds meer 

overheidsdiensten. Via MijnOverheid kunnen zij bijvoorbeeld een 

herinnering krijgen als hun paspoort bijna is verlopen, controleren 

welke auto op hun naam geregistreerd staat, of welke toeslagen ze 

ontvangen via de Belastingdienst. 

 

Wat is eHerkenning 

eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de overheid en 

het bedrijfsleven, dat verschillende online diensten met één systeem 

betrouwbaar toegankelijk maakt. eHerkenning regelt de herkenning 

(authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van 

personen en zorgt zo dat online dienstverlening tussen de overheid 

en bedrijven gestandaardiseerd, veilig en eenvoudig verloopt. 

 

Het College besprak ook de eerder gekozen benaming ‘Overweeg-lijst’.  

Men vindt de naam te onduidelijk en vrijblijvend, er zijn de facto vaak al 

verstrekkender implementatie-afspraken gemaakt (bijv. bestuurlijke 

afspraken in iNUP en/of voor het Rijk). Besloten wordt om de term 
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overweeglijst  te schrappen en te spreken over de lijst met getoetste 

voorzieningen. Het College zou een ‘pas toe of leg uit’–regime, zoals dat 

voor open standaarden geldt, prefereren. Collegeleden zullen in ieder geval 

elkaar aanspreken als voorzieningen van de lijst niet worden hergebruikt.  

Een minder vrijblijvend regime kan ook via de governance van de Nationale 

Commissaris Digitale Overheid (NCDO) en het Nationaal Beraad worden 

ingeregeld. In het op te stellen Digiprogramma worden immers 

verplichtender implementatie-afspraken over voorzieningen gemaakt. De 

voorzieningen uit de GDI zouden in de visie van het College op termijn 

allemaal het kwaliteitsstempel van de voorzieningenprocedure moeten 

hebben. Het College besluit dit aan het Nationaal Beraad mee te geven, 

onder de suggestie te beginnen met de front office voorzieningen. 

 

Ad c. Semantiek 

Vanuit het dossier semantiek leverde BFS bijdragen aan de Platform 

implementatie Linked Open Data. Deze PiLOD-pilot is conform planning in 

juni afgesloten. Er is in een periode van twee jaar 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.  

Inmiddels is het fundament gelegd voor een aanpak met een stabielere 

basis voor de community. Daarbij staan kennisdeling en open innovatie 

voorop, wat vorm krijgt in het organiseren/ onderhouden van events, 

workshops, website, LinkedIn groep, het experimenteerplatform en 

nieuwsbrieven. Daarnaast zijn er projecten waarin inhoudelijk technische 

vraagstukken, maar ook toepassingsgerelateerde ontwikkelingen worden 

opgepakt.  

Eén van de projectactiviteiten is het ontwikkelen van een standaard URI-

strategie. In eerste instantie moet die gebruikt worden binnen het Stelsel 

van Basisregistraties. De strategie zal ook toegepast worden voor ‘object 

identificatie’ die in het kader van het project Utrecht/Gemeenschappelijke 

afspraken berichten (GAB) voorheen ‘stelselstandaard’ nodig is. (NB dit 

betreft harmonisatie van vier standaarden om te komen tot één 

stelselstandaard. Het Forum heeft dit project geïnitieerd en is hier ook bij 

betrokken.) Het PiLOD project heeft aangegeven het Forum graag als 

sponsor van het URI-strategie project te betrekken. Hiervoor staat in het 

concept jaarplan 2015 een bijdrage gereserveerd. 

 

Ad d. Vraagsturing, samenwerkende stelselstandaarden 

Het project ‘Utrecht’ heeft een nieuwe governance structuur gekregen. 

Deze governance structuur gaat uit van een federatief overleg. Het 

federatieve overleg bepaalt de prioriteit van de te harmoniseren elementen 

en geeft sturing aan de werkgroep. Met deze nieuwe structuur is een 

nieuwe naam voor het resultaat gegeven, nl. gemeenschappelijke 

afspraken berichten (GAB). Het project blijft gewoon Utrecht heten. De 

voorzitter van de stuurgroep Digikoppeling, Kor Brands, zal dit jaar de 

voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter van het federatief overleg 

overdragen. De vertegenwoordigde partijen zijn: KvK, Belastingdienst, 

BRP, Kadaster, Geonovum, KING, BKWI en Logius. De voorzitter van de 

stuurgroep digikoppeling verstuurt een brief aan de directie van de 

betrokken partijen met het verzoek/ advies om deel te nemen aan het 

federatief overleg. De deelnemers van het federatieve overleg zullen voor 

een groot deel ook betrokken zijn bij het  Forum. Hiermee wordt de 

FS-20141028.12



 

  

 

   Pagina 4 van 5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

standaardisatiekennis goed geborgd. Met andere woorden de deelnemers 

weten waarover het gaat. De eerste ronde harmonisatie is achter de rug. 

Er zijn 4 requests for change opgeleverd. Deze zullen in de betrokken 

beheerorganisaties uitgezet worden.  

Ad e. Internationaal 

Europese Multi-Stakeholder Platform on ICT Standaardisation (MSP): 

Het MSP heeft in haar vergadering van 2 oktober de volgende punten 

besloten: 

 Aantal aanpassingen in het evaluatie/identificatieproces van de 

standaarden om meer snelheid te maken en betere afstemming te 

krijgen met lidstaten en andere EU-initiatieven. 

(NL was voorzitter van deze taskforce)  

 Positief advies over identificatie van de 27 IHE specifications 

(eHealth) op basis van consensus, dus niet unaniem want Duitsland 

heeft een minderheidsstandpunt. Een bestaande eHealth Committee 

van de EC wordt benaderd voor de ‘publieke consultatie’. 

 6 Standaarden worden in procedure genomen: 

o XBRL; OAI-PMH; WCO Data Model ingebracht door NL (staan 

op ‘pas toe of leg uit’-lijst) 

o ebMS3.0-AS4; BDX Location; ebCore-PartyID ingebracht 

door het Europese Commissie vanuit het programma eSens 

(Werkpakket 3, getrokken door NL Ministerie van EZ) 

NL doet in alle ‘Evaluation working groups’  mee met 

inhoudelijke experts. 

Daarnaast heeft NL aangekondigd in december 30 IETF (Internet 

Engineering Task Force) standaarden voor te dragen voor het identificatie-

proces. Deze staan op de lijst met gangbare standaarden van het Forum. 

  

Rolling plan on ICT Standardisation 

Dit is ook een activiteit van het MSP en beoogt een meerjarig overzicht te 

bieden van ICT-standaardsatie activiteiten en behoeften i.h.k.v. EU beleid. 

Naast web- en uitwisselingsstandaarden gaat het ook over bijvoorbeeld 

eHealth, Smart cities en Intelligent Transport Systems. 

Zie ook Rolling Plan 2013. Deze zomer is de herziening van het Rolling Plan 

gestart. Vanuit BFS zijn zo veel mogelijk inhoudelijke experts en 

stakeholders benaderd om input te geven vanuit NL perspectief.  Er kwam 

flink wat respons die inmiddels is verwerkt door de task force Rolling Plan. 

In 2015 verschijnt de ge-update versie.       

 

ISA: Het ISA Programma - Interoperability Solutions for European Public 

Administrations komt op 6 november naar Den Haag en organiseert samen 

met het Ministerie van BZK en ICTU een workshop voor stakeholders om 

ervaringen uit te wisselen en samenwerkingsopties te verkennen.  

Ad f. Communicatie 

BFS heeft op 25 september een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het 

Logius Ketencongres. Daarnaast is in samenwerking met ECP en IPv6 

Taskforce op 9 oktober een seminar georganiseerd rondom internet en 

beveiligingsstandaarden. Tijdens het seminar is ook het nieuwste filmpje 

over beveiligingsstandaarden getoond aan het publiek. Het filmpje over 

semantiek was al eerder opgeleverd en zal binnenkort op de website 

worden gepubliceerd. Rondom de World Standards Day op 14 oktober heeft 
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BFS wat promotieactiviteiten georganiseerd en zijn er posters rondgestuurd 

aan relaties van het Forum. Ook is er verder gewerkt aan de herinrichting 

van de nieuwe website die gepland staat om in januari live te gaan.  

Tenslotte zijn er op de website weer de nodige nieuwsberichten 

gepubliceerd rondom behaalde mijlpalen.  
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