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FORUM STANDAARDISATIE  16 december 2014  

Agendapunt 9. Voortgang 

Stuknummer 9.Voortgangsnotitie 
 

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. Voorzieningen 

b. Semantiek 
c. Vraagsturing, samenwerkende stelselstandaarden 

d. Internationaal  
e. Communicatie  

 
Ad a. Voorzieningen 

Het College gaf in haar laatste vergadering op 4 september jl. het 
Nationaal Beraad mee, dat het wenselijk is dat de voorzieningen uit het 

Digiprogramma allemaal het kwaliteitsstempel van de voorzieningen-

procedure krijgen. Het College deed daarbij de suggestie te beginnen met 
de zogenaamde frontoffice voorzieningen (DigiD; Ondernemersplein; 

Ondernemingsdossier; Digipoort). Verder adviseerde  het College een meer 
verplichtend regime voor voorzieningen. 

Het Bureau Forum Standaardisatie zorgt nu voor afstemming met  
beleidsopdrachtgevers en -nemers van de genoemde frontoffice 

voorzieningen, over de bereidheid tot het laten toetsen van deze 
voorzieningen. Het in procedure nemen van concrete voorzieningen wordt 

in de volgende vergadering van het Nationaal Beraad ter besluitvorming 

voorgelegd.  
In het verlengde van de presentatie over Eduroam en Govroam in de 

vorige Forumvergadering, wordt verkend of Govroam in potentie in 
aanmerking komt voor de kwaliteitstoetsing voor voorzieningen, of 

mogelijk de onderliggende standaarden voor de ‘Pas toe of leg uit’- lijst. 
 

Ad b. Semantiek 
Vanuit een aantal Basisregistraties is de wens geuit om een volledige URI-

Strategie voor de Basisregistraties op te laten stellen. Binnen het project 

Gemeenschappelijke Afspraken Berichtenstandaard (GAB, zie ook 
hieronder) wordt een URI-strategie gezien als een duurzame wijze van 

objectidentificatie. Er ligt nu een voorstel om deze twee initiatieven te 
combineren en het Platform Linked Data een proces te laten starten om tot 

FS-20141216.09



 

  

 

   Pagina 2 van 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

een breed gedragen afspraak over een volwaardige URI-Strategie te 

komen. Dit voorstel is ter instemming voorgelegd aan de Programmaraad 
Stelsel voor Basisregistraties. Het Platform Linked Data 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 c. Vraagsturing, samenwerkende stelselstandaarden 

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

gaat verder onder de naam Gemeenschappelijke Afspraken 
Berichtenstandaard (GAB). De governance heeft 18 december 2014 een 

eerste federatief overleg. Het federatieve overleg bepaalt de prioriteit van 
de te harmoniseren elementen en geeft sturing aan de werkgroep. De 

gemeenschappelijke afspraken worden hier vast gesteld en uitgezet naar 
de betrokken partijen. Voor de federatie wordt een convenant getekend 

door de vertegenwoordigde partijen KvK, Belastingdienst, BRP, Kadaster, 
Geonovum, KING, BKWI en Logius. De voorzitter van de stuurgroep 

Digikoppeling draagt 18 december a.s. de voorzittershamer over. 

 
Ad d. Internationaal 

MSP 
Europese Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation heeft op 25 

november jl. een bijeenkomst voor alleen de lidstaten georganiseerd (in 
het MSP zitten ook formele en informele standaardisatie organisaties, 

maatschappelijke belangengroeperingen en vertegenwoordigers 
bedrijfsleven). Er werd uitgebreid gesproken over twee onderwerpen: 

Forward looking plan on ICT standardization en de stand van zaken m.b.t. 

aanmeldingen en prioriteiten in het Identification-process. Tekort aan 
resources bij zowel de EC als de lidstaten vormt een serieuze bottleneck 

voor het gedegen doorlopen van het identificatie proces. 
 

Rolling plan on ICT Standardisation (RP) 
Het RP, een meerjarig overzicht van ICT-standaardisatie activiteiten en 

behoeften i.h.k.v. EU beleid, is ontwikkeld in 2013. Op dit moment vindt de 
update naar de actuele situatie plaats. BFS heeft de input vanuit NL 

gecoördineerd. Naast het RP overweegt het MSP ook een meer strategisch 

plan te ontwikkelen, het hierboven genoemde Forward looking plan. Dit 
moet bijdragen aan o.a. betere positionering van EU en lidstaten in 

wereldwijde standaardisatie gremia, efficiëntie en kwaliteit bij ontwikkeling 
van standaarden en creëren van bewustzijn m.b.t. het belang van 

standaardisatie.  
 

eSENS  
(Electronic Simple European Networked Services) is een EU large-scale 

project dat technische oplossingen consolideert, verbetert en uitbreidt. 

eSENS  heeft voor het eerst een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden 
georganiseerd in Luxemburg. Deze bijeenkomst is goed bezocht en de 

resultaten waren bemoedigend. Zo is er een workshop georganiseerd voor 
het beheer en de governance van de aangewezen/ ontwikkelde 

bouwblokken. De resultaten van deze workshop worden meegenomen in 
het advies aan het vervolgprogramma CEF (Connecting Europe Facility) om 

de bouwblokken (de Europese infrastructuur) te onderhouden. De CEF zal 
een soort Logius op Europees niveau inrichten. 
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ISA 

Het ISA Programma - Interoperability Solutions for European Public 
Administrations bezocht op 6 november Den Haag voor een door het 

Ministerie van BZK en ICTU georganiseerde workshop. Er waren ruim 40 
stakeholders aanwezig. BFS verzorgde een presentatie over Bomos, dat al 

eerder door ISA als herbruikbare ‘solution’ is omarmd. Er zijn flink wat 
raakvlakken tussen ISA en met Forum activiteiten en afspraken om 

informatie uit te wisselen zijn opnieuw bevestigd. Er is een verslag 

beschikbaar. 

Ad e. Communicatie 

In de afgelopen twee maanden heeft Forum Standaardisatie verschillende 
communicatieactiviteiten gerealiseerd. Zo is er op 20 november jl. weer 

een bijdrage geleverd aan het Jaarcongres ECP. BFS heeft twee 
inhoudelijke sessies verzorgd rondom Platform Internetstandaarden 

(paneldiscussie o.l.v. voorzitter van het Platform, Gerben Klein Baltink) en 
standaardisatie in ketenprocessen (presentatie van Remco van Wijk van 

het Standard Business Report/SBR programma). Het aantal bezoekers was 

iets minder dan de afgelopen jaren.  
De Taskforce BID heeft de handreiking Cloud Computing opgeleverd 

waaraan BFS heeft meegeschreven. In december zal in het magazine 
DEAL! (vakblad voor inkopers) een door BFS geschreven artikel worden 

geplaatst over het ‘verplichte’ open standaarden beleid binnen de overheid. 
De filmpjes over semantiek en beveiligingsstandaarden zijn gepubliceerd 

op de website en er wordt gewerkt aan een Engelstalige variant van het 
filmpje over beveiligingsstandaarden. 

Daarnaast is er verder gewerkt aan de herinrichting van de nieuwe website 

die gepland staat om in januari 2015 live te gaan.  
Tenslotte zijn er op de website weer de nodige nieuwsberichten 

gepubliceerd rondom behaalde mijlpalen.  
Tijdens het iBestuurscongres van 14 januari 2015 verzorgt Erwin Bleumink 

voor het Forum de presentatie ‘Ontwerpen zonder grenzen’, over de 
meerwaarde van een federatieve aanpak bij het ontwerpen van 

voorzieningen. Daarmee ontwerp niet alleen voor je eigen doelgroep, maar 
richt je ook op de mogelijkheid uit te breiden: naar samenwerking met 

anderen binnen en buiten de overheid of naar meer functionaliteit in 

ketensamenwerking.  
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https://www.ictu.nl/projecten/e-sens/isa-workshop



