
 

Pagina 1 van 1 

Samenvattende  besluitenlijst 
Besluit Datum 
OSB (Overheids serviceBus) en KPS (koppelnet Publieke Sector)1 

•  Afgesproken wordt dat het College terugmelding wordt gegeven 
wanneer zich complicaties voordoen bij de invoering en dat door 
GBO melding zal worden gedaan over de voortgang. 

14-05-2008 

Authenticatie (notitie (PDF 54K)) 
•  Het Forum wordt gevraagd een aanjaagfunctie op te pakken voor 

dit dossier. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de 
onderzoeken die in opdracht van BZK en EZ al lopen (o.a. aanpak 
Gemeenschappelijke MachtigingsVoorziening GMV). Doel is te 
komen tot een standaard. Gevraagd wordt zo mogelijk aan te 
geven welk betrouwbaarheidsniveau nodig is voor welk type 
transactie. Ingestemd wordt met alle beslispunten uit de notitie. 

14-05-2008 

Lijst met open standaarden (notitie (PDF 32K), eindrapport VKA (PDF 
137K)) 

•  De voorgestelde criteria en procedures worden vastgesteld 
•  De leden worden uitgenodigd voorstellen voor standaarden aan te 

dragen 
•  Tweemaal per jaar zullen aan het College standaarden ter 

opname op de lijst worden voorgelegd 
•  Het Forum zal aangeven hoe het beheer wordt ingericht 

14-05-2008 

e-Factureren (notitie (PDF 36K), projectplan (PDF 46K), eindrapport 
Dialogic (PDF 328K)) 

•  Ingestemd wordt met het advies: keuze voor UBL 2.0 voor pilots; 
voorsorteren op migratie op termijn naar UN/CEFACT; geen 
comply or explain voor UBL 2.0; gebruik van andere standaarden 
van overheidswege (tijdelijk) accepteren 

•  De leden van het College zullen hun achterban benaderen om 
deel te nemen aan pilots 

14-05-2008 
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Interoperabiliteitsraamwerk/NORA 3.0 (notitie (PDF 40K)) 
•  Het College stemt in met de integratie van het 

interoperabiliteitsraamwerk in NORA 3.0; Standaarden krijgen 
een plaats in NORA 3.0 en zullen in het strategiedeel worden 
geadresseerd; Ingestemd wordt met de planning voor het 
strategiedeel 

•  In de volgende vergadering zal door het Forum op basis van het 
strategiedeel van NORA 3.0 een voorstel voor de lange termijn 
planning worden gegeven 

14-05-2008 

 
                                                 
1 OSB bevat standaarden  voor de logistiek van elektronische berichtuitwisseling binnen en tussen overheid, 

bedrijfsleven en burgers; KPS zijn specificaties voor koppelvlakken die serviceproviders voortaan 
moeten toepassen voor het koppelen van de vele bedrijfsnetwerken van de overheid. 
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