
 

Vergadering College Standaardisatie 

 

Samenvattende  besluitenlijst 
Besluit Datum 
NORA (notitie (PDF 33K), advies (PDF 663K)) 

•  BZK zal het beheer van de NORA structureel goed beleggen.  
•  Forum en BZK stellen interoperabiliteitsraamwerk op.  
•  Aan College wordt verslag gedaan van voortgang raamwerk.  
•  Forum stelt ook een advies op inzake NORA 2.0 inclusief een 

voorstel voor standaarden en voorstel verdere activiteiten 

04-04-2007 

E-Factureren (notitie (PDF 35K), verkenning (PDF 2,7M), advies (PDF  
476K)) 

•  College onderschrijft behoefte aan standaard voor eFactureren. 
Belastingdienst en EZ pakken dat samen op.  

•  Gestart wordt met rondje langs belanghebbenden. 
•  Daarna terugkoppeling naar College met voorstel voor actie en zo 

mogelijk een business case voor de overheid. 

04-04-2007 

Authenticatie (notitie (PDF 35K), verkenning (PDF 363K)) 
•  College vindt onderwerp belangrijk.  
•  Geadviseerd wordt complexiteit beperkt te houden. Publieke 

domein is daarbij het uitgangspunt.  
•  EZ, BZK en Forum werken een voorstel uit inclusief coördinatie. 

Dat voorstel wordt aan College voorgelegd. 

04-04-2007 

DURP/GII (notitie (PDF 37K), advies1 (PDF 243K), advies2 (PDF 43K)) 
•  DURP/GII wordt als standaard vastgesteld.  

04-04-2007 

Webrichtlijnen (notitie (PDF 34K), advies (PDF 192K)) 
•  Webrichtlijnen worden als standaard vastgesteld.  
•  Forum en BZK worden gevraagd voorstellen te doen om de 

zichtbaarheid van Webrichtlijnen te vergroten. 

04-04-2007 

ODF (brief aan staatssecretaris (PDF 363K), verkenning (PDF 251)) 
•  ODF rapport en advies wordt als kennisgeving aangenomen. 

04-04-2007 

Vormen van adviezen 
•  Forum wordt gevraagd inzichtelijk te maken welke vormen van 

besluitvorming mogelijk zijn, hoe besluiten kunnen worden 
afgedwongen en wat daarbij randvoorwaarden zijn. 

04-04-2007 

Verslag 
•  Afgesproken wordt dat er niet alleen een besluitenlijst komt, 

maar ook een korte toelichting per onderwerp. Secretariaat zal 
toetsen of verslag aan wensen voldoet. 

04-04-2007 

Secretariaat stelt jaarverslag op voor Forum en College en legt dat 
schriftelijk voor aan de leden. 

04-04-2007 

College komt tweemaal per jaar bijeen. Tussentijds kunnen leden per 
mail worden geconsulteerd 

04-04-2007  
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