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FORUM STANDAARDISATIE  22  april 2015  
Agendapunt 9. Voortgang 
Stuknummer 9A. Voortgangsnotitie 
 
 
 

Doel 

Met deze notitie informeert het Bureau Forum Standaardisatie u over de dossiers 

die niet op de agenda staan. 

 

a. Internationaal 

b. Eerste verkenning BOMOS als internationale standaard 

c. Communicatie  

d. Voorzieningen 

 

 

Ad a. Internationaal 

Het Europese Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation hield op 26 

februari 2015 haar elfde bijeenkomst. In het MSP zitten vertegenwoordigers van 

lidstaten, formele en informele standaardisatieorganisaties, maatschappelijke 

belangengroeperingen en bedrijfsleven. Het MSP ‘identificeert’ o.a. standaarden die 

mogen worden uitgevaagd in aanbestedingen. 

 

Er zijn op dit moment acht standaarden en een cluster van 28 specifications in 

procedure:  

- vier standaarden zijn in februari door het MSP geaccepteerd en doorlopen 

nu nog een publieke consultatie. Dit betreft: 

o ebMS3.0/AS4 (voor business berichtenuitwisseling) aangemeld door 

EC; 

o  BDX Location (voor verwijzing naar locatie van specifieke Meta 

Data services op basis van URL), aangemeld door de EC;  

o ebCore-PartyID (voor verwijzen naar partijen op basis van URN), 

aangemeld door de EC; 

o Xbrl (Extended Business Reporting Language), aangemeld door NL; 

- twee andere door NL aangemelde standaarden zijn nog niet geaccepteerd. 

Er was geen consensus in het MSP en een aantal aspecten moet nog 

verduidelijkt worden. Dit betreft: 

o WCO-datamodel, waar vragen rezen over openheid en relaties met 

andere standaarden, de evaluatiegroep pakt deze issues op;  

o OAI-PMH (voor het ophalen van metadata uit verzamelingen) 

waarbij de beheerorganisatie, met name door de formele 
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standaardisatieorganisaties,  als te weinig formeel werd beoordeeld. 

De EC beraadt zich hierover;  

- een cluster van 28 internet specifications van de NL lijst met gangbare 

standaarden wordt op dit moment getoetst door een expertgroep. Een 

dergelijke ‘bulk-toetsing’ is een pilot; 

- Twee nieuwe standaarden zijn aangemeld:  

o AS2 (business berichtenuitwisselings protocol van IETF) door 

Denemarken; Dit protocol is een alternatief voor ebMS3.0/AS4; 

o CMIS (voor content en documentmanagementsystemen) door NL;   

 

Het MSP werkt aan het idee om een ‘European Catalogue of ICT technical 

specification for public procurement’ te maken, waarin de standaarden-lijsten van 

de afzonderlijke landen in één overzicht bijeen worden gebracht. Er is nog veel 

discussie over doel en scope van een dergelijke Catalogue. Onder het EU ISA 

programme is in 2014 al een overzicht gemaakt van standaarden van 13 EU 

landen. 

 

 

Ad b. BOMOS als internationale standaard? 

In de vergadering van het Forum d.d. 16 december 2014 kwam het idee naar voren 

om BOMOS op te voeren als internationale standaard in samenwerking met het ISA 

project. BFS heeft hiertoe een eerste verkenning uitgevoerd. De stand van zaken is 

als vogt: 

 

Om BOMOS als internationale standaard te verheffen zal BoMOS eerst aan een 

aantal voorwaarden moeten voldoen, namelijk aan de voorwaarden die in BoMOS 

zelf zijn beschreven. Dat wil zeggen de aanwezigheid van: 

1. een community/ governance 

2. open change afspraken 

3. financiering 

 

ad 1. Nu is er een incidenteel beheeroverleg dat is ontstaan naar aanleiding van de 

procedure voor de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie. 

Dit overleg is niet gebaseerd op een stakeholderanalyse voor BoMOS. 

Een community voor BoMOS zal nader opgetuigd moeten op basis van een 

stakeholderanalyse van de wereld van het standaardisatiebeheer. Denk aan 

mensen van de EDU standaard, Geonovum, SETU, SUWIml, KING, STOSAG, 

OWMS, CROW, VEKTIS,  etc.  Dat zijn immers de (potentiele) gebruikers van 

BOMOS.  Kortom: er is nog geen vaste samenstelling van een 

community/stuurgroep en er is nog geen structuur voor governance . 

 

Ad 2. Het changeproces is niet helder en er is geen beheerdocument voor BoMOS 

zelf.  

 

Ad 3. Er is een klein budget is nodig om een website te maken en het beheer op 

BOMOS door iemand uit te laten voeren. BFS beheert zelf geen standaarden. Het 

creëren van een financiële stroom zal een uitdaging zijn.  

 

Dit zijn de punten die met Logius besproken moeten worden. Logius is wel een 

beheerpartij, zij kan vanuit haar taken deze rol op zich nemen. Als aan de 

bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan gekeken worden naar formalisering 

van de methode. Naast NEN en ISO is bijvoorbeeld ook OMG een goede 

mogelijkheid.  
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Ad c. Communicatie 

In de afgelopen twee maanden heeft Bureau Forum Standaardisatie verschillende 

communicatieactiviteiten gerealiseerd. 

Website 

De laatste hand is gelegd aan het vervolmaken van de nieuwe website van Forum 

Standaardisatie en vullen met nieuwe content.  Via de huidige website zijn 

verschillende nieuwsberichten gepubliceerd.  

Evenementen 

Op donderdag 5 maart vond het jaarlijkse Work in Progress-congres van KING/VNG 

plaats. BFS heeft hier twee sessies verzorgd waarvan één rondom 

beveiligingsstandaarden, in samenwerking met de gemeente Woerden en de andere 

over betrouwbaarheidsniveaus voor gemeentelijke e-diensten, samen met de 

gemeente Den Haag. Beide sessies werden goed bezocht. 

Op 25 maart vond het seminar Focus Forum Standaardisatie plaats ter markering 

van de nieuwe mandaatsperiode. Er waren circa 55 bezoekers.  

En op 27 maart vond de VIAG Themamiddag plaats waar BFS een podium kreeg 

voor presentatie van het Platform Internetstandaarden aan de gemeentelijke I&A 

coördinatoren. 

Monitor OS 2014 

Naar aanleiding van de resultaten van de Monitor Open Standaarden 2014 heeft 

BFS acht uitblinkers beloond met een taart voor hun positieve beoordeling in de 

monitor. 

 

 

Ad d. Voorzieningen 

Het College Standaardisatie deed in de laatste vergadering op 4 september 2014 de 

suggestie 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 
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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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