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FORUM STANDAARDISATIE  25 februari 2015 
Agendapunt 10. Voortgang 
Stuknummer 10.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. Internationaal  

b. Communicatie  

c. Open standaarden in wetgeving 

d. Voorzieningen 
 

Verder zijn er nog de volgende aparte notities met betrekking tot de voortgang: 
 FS 150225.10A Successen en belangrijke gebeurtenissen in 

2014 
 FS 150225.10B Concept agenda FS 22 april 2015 
 FS 150225.10C Notitie voor de Ministeriële Commissie inzake 

het mandaat Forum Standaardisatie  

 
Eveneens ter kennisname: Link naar alle de stukken van het Nationaal Beraad d.d. 
10 februari 2015 
 

 

Ad a. Internationaal 

 

MSP 

Het Europese Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation hield op 4 

december 2014 haar tiende meeting. In het MSP zitten vertegenwoordigers 

van lidstaten, formele en informele standaardisatieorganisaties, 

maatschappelijke belangengroeperingen en bedrijfsleven.  

 

Er zijn op dit moment zes standaarden en een cluster van specifications in 

procedure:  

- drie standaarden zijn aangemeld door de Europese Commissie 

- drie door NL (van de ‘pas toe of leg uit’ lijst)  

- een cluster van 28 internetstandaarden van de Forumlijst met 

gangbare standaarden.  
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http://www.digicommissaris.nl/nieuws-item/vergaderstukken-nationaal-beraad-10-februari
http://www.digicommissaris.nl/nieuws-item/vergaderstukken-nationaal-beraad-10-februari
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Van het door het MSP opgestelde Rolling plan on ICT Standardisation 

(hierna: RP)is een update voor 2015 gemaakt. Zodra deze formeel is 

geaccepteerd, wordt de nieuwe versie breed verspreid. Ook is een 

dashboard ontwikkeld om de voortgang van de acties in het RP te 

monitoren.  

 

eSENS  

Electronic Simple European Networked Services heeft drie bouwblokken 

voorgedragen voor het MSP. Voor de volgende toetsingscyclus in het kader 

van het eSENS programma zijn de volgende bouwblokken gekozen: 

 

- eSignature 

- eDocuments  

- eDelivery 

 

Overige international zaken: 

 In december participeerde BFS in een workshop in Brussel: Open 

standards for ICT procurement: sharing of the best practices. Het 

streven is om bij een volgende workshop inkopers of 

inkoopadviseurs te betrekken.  

 BFS leverde in december een bijdrage aan een ODF-plugfest (testen 

van implementaties en interoperabiliteit) in London bij de UK 

Cabinet Office. 

Ad b. Communicatie 

In de afgelopen twee maanden heeft Forum Standaardisatie verschillende 

communicatieactiviteiten gerealiseerd.  

website 

In het eerste kwartaal van 2015 wordt de nieuwe website gebouwd en 

gevuld met nieuwe en bestaande content. De website zal in april 2015 

worden gelanceerd en daarmee de huidige website vervangen. In de 

afgelopen periode zijn weer verschillende nieuwsberichten gepubliceerd op 

de website.  

iBestuurcongres 

Tijdens het iBestuurscongres van 14 januari 2015 heeft Forumlid Erwin 

Bleumink samen met Simon Does, CIO van de Gemeente Arnhem een 

presentatie verzorgd met als onderwerp ‘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 je ook op de mogelijkheid uit te breiden: naar samenwerking met 

anderen binnen en buiten de overheid of naar meer functionaliteit in 

ketensamenwerking.  

KING Jaarcongres 

Een dag later, op 15 januari, was Forum Standaardisatie aanwezig tijdens 

het KING Jaarcongres op de beursvloer. Adviseurs van het Bureau 

bemanden een stand waar informatie werd gegeven over het voldoen aan 

de standaarden van de lijst van het Forum Standaardisatie. Het was een 

succesvolle dag met behoorlijk wat geïnteresseerden  
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Ad c. Open standaarden in wetgeving 

 
 BFS neemt sinds de zomer van 2014 deel aan het gemeenschappelijk 

wetgevingstraject van BZK en EZ voor de eOverheid via de werkgroepen 
Standaardisatie en Gegevenshuishouding en de klankbordgroep van Logius. 
 

 Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer over het gebruik 
van de relevante standaarden op de ‘pas toe of leg uit’- lijst van Forum en 

College Standaardisatie, is BFS betrokken geweest bij de formulering van 
een AmvB waarin de relevante standaarden genoemd worden. Deze 

toezegging was overigens nog gedaan voor de start van het 
wetgevingstraject eOverheid. 

 

 

Ad d. Voorzieningen 
Het College Standaardisatie heeft in de laatste vergadering op 4 september 2014 
de suggestie gedaan om te beginnen met de zogenaamde frontoffice voorzieningen: 
DigiD, Ondernemersplein, Ondernemingsdossier en Digipoort.  Op basis van dit 
advies heeft BFS de voorzieningen Digipoort en Ondernemersplein als mogelijke 
kandidaten nader onderzocht.   

 
Digipoort 
Digipoort kent twee voorzieningen: Digipoort OTP en Digipoort PI.  
Omdat Digipoort OTP uitgefaseerd zal worden, is gekozen om Digipoort PI in 
procedure te nemen.  
Digipoort PI vormt een onderdeel van een breder dienstenaanbod, de ketendienst. 

Deze context, dat de kwaliteitstoets Digipoort PI slechts een onderdeel betreft van 

de totale dienst, is belangrijk voor de kwaliteitstoets. 
De ketendienst regelt naast het inregelen van de Digipoort voorziening, ook de 
informatieanalyse en het implementeren van het berichtenverkeer voor de keten 
van de opdrachtgever.  De ketendienst wordt niet gefinancierd en gestuurd door 
een beleidsdienst, maar door de gezamenlijke opdrachtgevers.  De 
ketenbeheerdienst staat niet negatief tegenover de kwaliteitstoets, maar wil wel 

goedkeuring van haar opdrachtgevers. Het afnemersoverleg hierover vindt in 
februari plaats. 
 
Ondernemersplein 
Het ondernemersplein is een werkende frontoffice voorziening, die gestuurd en 
gefinancierd wordt door een beleidseigenaar. De beleidseigenaar van het 
ondernemersplein (het ministerie van EZ)  is onder voorbehoud positief over het 

starten van de kwaliteitstoets, maar  wil eerst definitief akkoord krijgen van de 
KvK, de beheerder van het ondernemersplein. In februari 2015 is hier duidelijkheid 

over. 
In de regieraad Interconnectiviteit is akkoord gegeven voor de start van de 
procedures, onder voorwaarde van besluitvorming bij genoemde partijen.   
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