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COLLEGE STANDAARDISATIE   
 
De Collegevergadering van 17 november 2010 is in verband met 
verhindering van de voorzitter niet doorgegaan. De 
besluitvorming m.b.t. de verschillende onderwerpen heeft 
zoveel als mogelijk schriftelijk plaatsgevonden.  
 
De besluitenlijst, het verslag, deze agenda en de overige vergader-  
stukken worden verder op de gebruikelijke manier gepubliceerd op de 
website (www.forumstandaardisatie.nl).   
 
 
 
Nr. 01 Opening voorzitter  

 
Vergaderdata 2011: 

  18 mei 
  16 november 

16.00-17.30, EL&I 
 
Agenda 
 
Verslag 
Collegevergadering 18 
mei 2009 

Hans Vijlbrief 5 min 

Bijlagen CS20101117.01 – agenda (dit stuk) 
CS20101117.09 – besluitenlijst 18 mei 2010 
CS20101117.09 – verslag 18 mei 2010 

 Ter vaststelling 
 
Onderwerpen ter besluitvorming 
 
Nr. 02 Lijsten met open 

standaarden 
Nico Westpalm van 
Hoorn 

15 min 

Bijlagen CS20101117.02 – notitie stand van zaken  

CS20101117.01
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CS20101117.02A - IPv6 en IPv4 
CS20101117.02B - Geo-standaarden 
CS20101117.02C - OAI-PMH 
CS20101117.02D - SHA-2 
CS20101117.02E - versies van standaarden 
CS20101117.02F - betekenis lijst 
CS20101117.02G - brief Aquo-standaard 
CS20101117.02H - brief KING Geonovum 

 Ter kennisname en besluitvorming 
 
Nr. 03 NORA 3.0 Principes voor 

samenwerking en 
dienstverlening 

Nico Westpalm van 
Hoorn 

10 min 

Bijlagen CS20101117.03 – notitie 
CS20101117.03B - NORA 3.0, principes voor samenwerking en di
enstverlening 

 Ter kennisname en besluitvorming  
 
 
Intermezzo: “standaardisatie van Geo-informatie : resultaten 
en opgaven” 
Presentatie Rob van de Velde 25 min 
 
 
 
Op weg naar evaluatie College en Forum Standaardisatie 
 
 
Nr. 04 Regeerakkoord & 

standaardisatie 
Hans Vijlbrief 20 min 

Bijlage CS20101117.04 – notitie  
 Ter kennisname  
 
Nr. 05 Voorzieningen Nico Westpalm van 

Hoorn 
5 min 

Bijlage CS20101117.05 – notitie 
 Ter kennisname en besluitvorming 
 
Nr. 06 Adoptie – sturen op open 

standaarden 
Nico Westpalm van 
Hoorn 

5 min 

Bijlagen CS20101117.06 – notitie  
CS20101117.06A – Sturen op open standaarden 

 Ter kennisname 
 
Nr. 07 Rondvraag/afsluiting Hans Vijlbrief 5 min 
 

2010 

CS20101117.07 – voortgangsnotitie 
CS20101117.07A - Internationale Verkenning september 

 

 Ter kennisname 
 

CS20101117.01
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COLLEGE STANDAARDISATIE   
 
 
De Collegevergadering van 17 november 2010 is in verband met 
verhindering van de voorzitter niet doorgegaan. De 
besluitvorming m.b.t. de verschillende onderwerpen heeft 
zoveel als mogelijk schriftelijk plaatsgevonden.  
 
Hierna volgt na de besluitenlijst, een opsomming van de agendapunten 
en een korte toelichting op de resultaten van de schriftelijke besluit-
vorming. De besluitenlijst, agenda, dit verslag en de overige vergader-
stukken worden verder op de gebruikelijke manier gepubliceerd op de 
website (www.forumstandaardisatie.nl/documenten).   
 
 
Leden 
Marcelis Boereboom Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Gert-Jan Buitendijk Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 
 
Arco Groothedde Manifestgroep/Kadaster 
Jose Hilgersom  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Nicole Kroon Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie 
Ad van Luijn Ministerie van Infrastructuur Milieu 
Steven Luitjens Logius (secretaris) 
Marcel Meijs  Gemeente Enschede, namens VNG 
Reinier Rutjens Unie van Waterschappen 
Dick Schoof Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Wim Sijstermans  Belastingdienst 
Koos van der Steenhoven  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen 
Jenny Thunnissen Inspectieraad 
Jaap Uijlenbroek Ministerie van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties 
Hans Vijlbrief Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (voorzitter) 
Peter Waters Bureau Forum Standaardisatie (wnd. secretaris) 
Nico Westpalm van Hoorn voorzitter Forum Standaardisatie 
Mariëtte van Wieringen Interprovinciaal Overleg/Provincie Zuid-Holland 
André van der Zande  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie 
Anneke van Zanen  Ministerie van Veiligheid en Justitie 
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Samenvattende  besluitenlijst 

Besluit Datum 

Verslag 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

17-11-2010 

Lijsten met standaarden 
 De combinatie van IPv6 en IPv4 (Internetprotocol 

versies 6 en 4) wordt toegevoegd aan de pas toe of leg 
uit lijst. 

 De Geo-standaarden (geografische informatie) wordt toegevoegd 
aan de pas toe of leg uit lijst. 

 De OAI-PMH (vraaggestuurd verzamelen meta-data t.b.v. 
centraal doorzoeken digitale bibliotheken) wordt toegevoegd aan 
de pas toe of leg uit lijst. 

 Op de lijst met gangbare standaarden wordt MD5 vervangen door 
SHA-2 (versleuteling van gegevens). 

 Het College stemt in met het Forum-advies m.b.t. betekenis van 
plaatsing op de pas toe of leg uit-lijst: met de plaatsing door het 
College van een standaard op de pas toe of leg uit lijst doet het 
College een oproep aan alle (semi-) overheidsorganisaties in 
Nederland om deze standaard te gaan gebruiken. 

 Het College besluit het Forumadvies m.b.t. de omgang met 
versies van standaarden op de pas toe of leg uit lijst aan te 
houden 

 

17-11-2010 

NORA 3.0, katern principes voor samenwerking en dienstverlening 

 Het College besluit het Forumadvies m.b.t. NORA 3.0 aan te 
houden. 

17-11-2010 
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Agenda 

1. Opening/agenda/mededelingen/concept verslag 18 mei 2010 
2. Lijsten met open standaarden 
3. NORA 3.0, katern principes voor samenwerking en dienstverlening 
4. Regeerakkoord & standaardisatie 
5. Voorzieningen 
6. Adoptie – sturen op standaarden 
7. Rondvraag/afsluiting 
 

De agendapunten 1 en 5-7 betroffen geen besluitvorming en zijn derhalve in de 
schriftelijke besluitvormingsronde niet aan de orde gekomen. 
 
2. Lijsten met open standaarden 
 
A. IPv6 en IPv4 (Internetprotocol versies 6 en 4)  
Het College heeft positief besloten over de opname van de combinatie 
van IPv6 en IPv4 op de pas toe of leg uit lijst. 
 
B. Geo-standaarden (geografische informatie)  
Het College heeft positief besloten over de opname van Geo-
standaarden op de pas toe of leg uit lijst. Zoals in het Forum-advies 
stond, worden de Geo-standaarden daadwerkelijk opgenomen als aan 
de gestelde voorwaarden is voldaan. 
 
C. OAI-PMH (vraaggestuurd verzamelen meta-data t.b.v. centraal 

doorzoeken digitale bibliotheken)  
Het College heeft positief besloten over de opname van OAI-PMH op de 
pas toe of leg uit lijst. In de communicatie over OAI-PMH zal rekening 
worden gehouden met een opmerking van het Interprovinciaal 
Overleg/Provincie Zuid-Holland. 
 
D. SHA-2 (versleuteling van gegevens)  
Het College heeft positief besloten over de vervanging van MD5 door 
SHA-2 op de lijst met gangbare open standaarden.  
 
E. Omgang met versies van open standaarden op 'pas toe of leg 

uit'-lijst  
Bij het Forumadvies m.b.t. de omgang met versies is met name door 
het Ministerie van Financiën een aantal kanttekeningen geplaatst. Deze 
kanttekeningen worden teruggelegd bij de betrokken Forumleden. Het 
Forumadvies zal worden aangehouden. Een eventueel aangepast advies 
zal voor de volgende Collegevergadering worden geagendeerd. 
 
F. Betekenis van plaatsing op de pas toe of leg uit-lijst.  
Het College heeft ingestemd met het Forum-advies m.b.t. betekenis 
van plaatsing op de pas toe of leg uit-lijst dat het College met de 
plaatsing van een standaard op de pas toe of leg uit lijst een oproep 
aan alle (semi-) overheidsorganisaties in Nederland doet om deze 
standaard te gaan gebruiken. Concreet betekent dit dat het College 
oproept om bij gegevensuitwisseling tussen (semi-) overheids-
organisaties uitsluitend deze standaard te gebruiken voor zover van 
toepassing, en om bij contacten met burgers of bedrijven de burger/het 
bedrijf de mogelijkheid te geven om met deze standaard te 
communiceren. 
Een namens Justitie gemaakte opmerking bleek niet blokkerend voor 
instemming. Justitie kan de kanttekening desgewenst in een volgende 
Collegevergadering mondeling inbrengen. 
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3.  NORA 3.0, katern principes voor samenwerking en 
dienstverlening 
Vanuit de Belastingdienst is naar aanleiding van notitie CS05-11-03 
een aantal opmerkingen gemaakt. Op dit moment loopt een discussie 
naar aanleiding van deze opmerkingen. Het Forumadvies wordt om die 
reden voorlopig aangehouden. 
  
4. Voorzieningen 
Het Kadaster heeft een paar kanttekeningen geplaatst bij het voorstel 
als vervat in notitie CS05-11-05. De overige Collegeleden konden 
instemmen met het principe. Het onderwerp komt de volgende 
vergadering opnieuw aan de orde.  
  
Volgende vergadering 
Op 9 februari 2011 van 16 tot 17 uur is er op verzoek van de voorzitter 
een tussentijdse Collegevergadering gepland. De eerstvolgende 
reguliere vergadering vindt plaats op 18 mei 2011. 
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