
Vergadering College Standaardisatie 

Samenvattende  besluitenlijst 
Besluit Datum 
Wettelijk kader e-Overheid (notitie (PDF 31K), bijlage (PDF 0,9M)) 

• BZK wordt gevraagd uit te zoeken of het wenselijk is aan 
bronhouders nadere toelichting te geven over de interpretatie van 
de uitspraak van de rechtbank over de Databankenwet. 

• Het Forum wordt gevraagd overleg te voeren met BZK, EZ en JU 
over de wenselijkheid van nader onderzoek naar de samenloop 
van Wet openbaarheid van bestuur en Databankenwet. 

• JU zal vuistregels ontwikkelen die wet- en regelgeving techniek 
onafhankelijk moet maken en tegelijkertijd rekening houdt met 
elektronisch rechtsverkeer. 

12-11-2008 

Authenticatie (notitie (PDF 26K), bijlage notitie BZK (PDF 26K), bijlage 
verslag banken (PDF 15K)) 

• EZ en BZK gaan regievoeren op dossier authenticatie/autorisatie. 
EZ zal suggesties verwerken en voor terugkoppeling naar het 
College zorgen over de vervolgaanpak e-Herkenning. 

12-11-2008 

Interoperabiliteitsagenda (notitie interoperabiliteitsagenda (PDF 41K), 
bijlage (PDF 244K), notitie voortgang (PDF 25K)) 

• Besloten wordt dat alle onderwerpen uit de agenda belangrijk zijn 
voor interoperabiliteit (ook randvoorwaardelijk voor NUP).   

• Het Forum zal nog in december voorstellen doen hoe deze 
uitgewerkt kunnen worden en geeft daarbij aan welke leden zich 
aan die onderwerpen willen verbinden.  

12-11-2008 

WDO 3.0 standaard (notitie (PDF 32K), bijlage (PDF 379K)) 
• Ingestemd wordt met het advies: mandaat aan Douane om 

aanpassingen in de standaard internationaal te verdedigen. 
• Ingestemd wordt om communicatie en coördinatie van 

douanegerelateerde gegevensstandaardisatie bij GBO te 
beleggen, 

• BZK zal aangegeven hoe GBO-taken in het kader van WDO bij 
GBO belegd kunnen worden en hoe dat gefinancierd wordt, 

• EZ zal met Douane en GBO onderzoeken hoe vanuit het 
programma ‘Slim Geregeld” bijgedragen kan worden aan de 
voorbereiding van het single window concept. 

12-11-2008 

Lijst met standaarden (notitie (PDF 36K), bijlage PDF 42K), PDF/A-1 
(notitie (PDF 27K0, bijlage (PDF 68K) en StUF (notitie (PDF 37K), bijlage 
(273K)) 

• PDF/A-1 en StUF worden toegevoegd aan de lijst met open 
standaarden voor comply-or-explain.  

• Het Forum zal nog in december aangeven hoe omgegaan kan 
worden met raakvlakken van StUF en enkele andere standaarden. 
VROM, OCW en JU zullen daarvoor suggesties doen. 

12-11-2008 
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https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.04-notitie-Wettelijk-kader.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.05-bijlage-bij-notitie-BZK-en-EZ.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.05-notitie-authenticatie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.05-bijlage-bij-notitie-BZK-en-EZ.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.05-bijlage-bij--verslag-gesprek-Forum-met-banken.pdf
http://gbo.overheid.nl/fileadmin/OVOS/bijlage_bij_CS04-11-05_-_verslag_gesprek_Forum_met_banken.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.06A-notitie-interoperabiliteitsagenda.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.06A-bijlage-bij-Interoperabiliteitsagenda.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.06B-notitie-voortgang-Strategiedeel-NORA.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.07-notitie-WDO.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.07-bijlage-bij-Rapport-SMDG.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08A-notitie-lijst-met-standaarden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08A-bijlage-bij-factsheet-lijst-met-open-standaarden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08B-notitie-PDFA-1.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08B-bijlage-bij-Expertadvies-PDF-A-1.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08C-notitie-StUF.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08C-bijlage-bij-Expertadvies-StUF.pdf



