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Samenvattende  besluitenlijst 
Besluit Datum 
EFactureren (notitie (PDF 38K), verslag gespreksronde (PDF 1,8 M)) 

•  UBL wordt als standaard aanbevolen door het College 
•  Het Forum zal een consultatie houden inzake draagvlak en timing 

voor het gebruik van UBL 
•  EZ zal een plan van aanpak met planning maken voor de 

invoering van e-Factureren dat aan het College zal worden 
voorgelegd 

•  Knelpunten zullen worden teruggemeld aan het College 

21-11-2007 

OSB (notitie (PDF 57K), bijlage (PDF 237K)) 
•  Het College besluit bij vervanging of nieuwbouw van systemen 

voor berichtenuitwisseling tussen de eigen organisaties alleen nog 
de standaarden ebMS en/of WUS te zullen gebruiken. Daarbij zal 
een comply or explain regime gelden 

•  Het College besluit dat naleving zal worden getoetst 
•  GBO wordt gevraagd aan te geven hoe decentrale overheden zich 

aan dit besluit kunnen committeren. 

21-11-2007 

KPS (notitie (PDF 57K), bijlage (PDF 237K)) 
•  Het College besluit dat de als ‘programma van uitgangspunten 

KPS’ vastgelegde koppelvlakspecificaties voortaan aan alle 
serviceproviders als harde eis zal worden meegegeven; ook 
daarvoor geldt een comply or explain regime; marktpartijen 
zullen daarover geïnformeerd worden 

•  Naleving zal worden getoetst. 

21-11-2007 

Authenticatie (notitie (PDF 53K)) 
•  In de eerstvolgende vergadering (14 mei 2008) zal dit onderwerp 

worden geagendeerd met een voorstel voor besluitvorming 

21-11-2007 

Actieplan Nederland Open in Verbinding (notitie (PDF 44K), advies (PDF 
99K)) 

•  De voorzitter zegt toe de leden te informeren over de uitkomsten 
van het debat in de Tweede Kamer op 12 december 

21-11-2007 

Besturingsvraagstukken 
•  Het Forum wordt gevraagd helder te maken wat de relatie is 

tussen NORA en het interoperabiliteitsraamwerk en welke 
besturingsvraagstukken daarbij aan de orde zijn 

•  Het College besluit dat afspraken in het College bindend zijn voor 
organisaties die lid zijn van het College, ook als ze niet aanwezig 
waren bij de besluitvorming 

•  Het Forum wordt gevraagd een voorstel te doen voor monitoring 
van besluiten en eventuele escalatie bij niet-naleving 

21-11-2007 

Toezending stukken 
•  Besloten wordt dat vergaderstukken minstens drie weken voor de 

vergadering zullen worden toegezonden 
•  Het Forum zal een lange termijn planning maken 

21-11-2007 

 

 
 


