
 
Samenvattende  besluitenlijst 
Besluit Datum 
Verslag 

• Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
18-11-2009 

Voortgangsnotitie 
• De voortgangsnotitie wordt ter kennisneming aangenomen 

18-11-2009 

18-11-2009 Mid-term review 
• Ingestemd wordt met het advies het mandaat van het College en 

Forum Standaardisatie te verlengen tot en met 31 december 
2011, dit met in achtneming van de verbeterpunten 

• Afgesproken wordt dat het Forum zorgt dat sectorale en 
internationale standaardisatie activiteiten tijdig worden herkend 
zodat dubbel werk wordt voorkomen  

• Het Forum wordt gevraagd zodanige acties te nemen dat Justitie 
(wetgeving) en de Waterschappen goed betrokken worden bij de 
voorbereiding van de besluitvorming door het College. 

• Het Forum wordt gevraagd aan te geven hoe het College zich 
ervan kan vergewissen dat standaarden worden geadopteerd 

• Ingestemd wordt met de voordracht van Jenny Thunnissen en 
Jaap Uijlenbroek als leden van het College 

• Afgesproken wordt dat leden zo veel mogelijk in persoon in het 
College verschijnen en een vaste vervanger aanwijzen 

• Afgesproken wordt dat de secretaris stappen neemt om samen 
met EZ, JU en BZK te bezien hoe de veiligheidsector kan worden 
betrokken  

18-11-2009 Lijsten met standaarden 
• WSRP, PDF 1.7 en SAML worden toegevoegd aan de pas-toe-of-

leg-uit lijst; EI aan de lijst met veelgebruikte standaarden 
• Met LNV zal worden gekeken of en hoe een implementatieprofiel 

voor WSRP beschikbaar kan komen 
• Het Forum wordt gevraagd de relatie tussen ODF, PDF/A-1 en 

PDF 1.7 (standaarden voor bureau documenten) te verhelderen 
• De beheerprocedure voor de lijsten met open standaarden wordt 

vastgesteld 
• Ingestemd wordt met de publicatie van de lijst met standaarden 

in wet- en regelgeving 
• Het Forum zal ministeries een voorstel doen hoe zij het best 

inventariseren of in hun wetgeving standaarden zijn opgenomen 
• Het Forum zal Justitie vragen aan te geven hoe voortaan 

omgegaan kan worden met het verplichtend voorschrijven van 
standaarden in wetgeving  

• Afgesproken wordt dat bij de leden geïnformeerd zal worden aan 
wie het BOMOS rapport moet worden toegestuurd 

• Ingestemd wordt met schriftelijke besluitvorming inzake XBRL 
• Kennis wordt genomen van de ingezonden brieven. 
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