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COLLEGE STANDAARDISATIE   
 
 
Aanwezig 
 

Leden 
Bertholt Leeftink Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(voorzitter) 
Gert Jan Buitendijk  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Arnold Jonk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Erik Kraaij Unie van Waterschappen  
Nicole Kroon Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  

Steven Luitjens Logius (secretaris) 
Jaap Uijlenbroek Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Tjeerd van der Wal Provincie Flevoland namens Interprovinciaal 

Overleg 
Nico Westpalm van Hoorn voorzitter Forum Standaardisatie 

 

Vervangers 
Johanan van Diermen namens Leon van Halder, Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 
Fridse Mobach namens Marcel Meijs, Gemeente Enschede, 

namens VNG 
Bob Papenhuizen namens Anneke van Zanen, Veiligheid en Justitie 
 

 
Overig 
Peter Waters Bureau Forum Standaardisatie (wnd. secretaris) 
Arjen van den Dool Koninklijke Horeca Nederland (presentatie 

agendapunt 4) 
 
 

 

 

CS-20120615.03



 

   

 

   Pagina 2 van 6 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Afwezig  
 
Arco Groothedde Manifestgroep/Kadaster 

José Hilgersom  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Dick Schoof Veiligheid en Justitie 
Wim Sijstermans Belastingdienst 
Jenny Thunnissen Inspectieraad, Infrastructuur en Milieu 
 
 

 

 
 
 

 
 

Samenvattende  besluitenlijst 

Besluit Datum 

Verslag 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

15-11-2011 

Ondernemersdossier 

 Het Forum zal in een volgende vergadering melding doen van de 

voortgang van de afstemming met of standaardisatieaspecten 

van het ondernemersdossier (EL&I rapporteert over stand van 

zaken) 

15-11-2011 

Evaluatie  

 Ingestemd wordt met het evaluatieadvies; het instellingsbesluit 

wordt vastgesteld 

 Het Forum wordt gevraagd een long list en een shortlist te maken 

met onderwerpen ter agendering in het College. Het College 

ontvangt bij het verslag de shortlist uit de strategienotitie van de 

Collegevergadering van februari jl. 

15-11-2011 

Concept werkplan 2012 

 Het werkplan 2012 wordt vastgesteld 

15-11-2011 

Lijsten met standaarden 

 STOSAG (afvalinzameling), OWMS (vindbaarheid van 

overheidsinformatie) en IFC (informatie over bouwwerken) 

worden toegevoegd aan „pas toe of leg uit‟-lijst 

 Het College stemt in met de aangepaste toetsingsprocedure en 

criteria en opname Businesscase 

15-11-2011 

Handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

 De handreiking wordt vastgesteld; het Forum wordt gevraagd in 

mei de volgende versie aan te bieden 

15-11-2011 

CS-20120615.03



 

   

 

   Pagina 3 van 6 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda en mededelingen 
3. Verslag vergadering 23 juni 2011 en voortgang acties 
4. Ketenomkering en standaardisatie 
5. Evaluatie College en Forum Standaardisatie en de toekomst 
6. Concept werkplan 2012 
7. Opname open standaarden op lijsten 

8. Authenticatie; betrouwbaarheidsniveaus 

9. Voortgangsnotitie 
10. Rondvraag 
11. Afsluiting 

 
1. Opening 
De nieuwe voorzitter, Bertholt Leeftink, stelt zich voor. Hij is binnen het ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) onder meer plv. secretaris-
generaal en directeur-generaal Ondernemen en Innovatie. Hij meldt dat binnen 
EL&I de beleidsverantwoordelijkheid voor het College Standaardisatie is verhuisd 
van het DG Energie, Telecom en Mededinging naar het DG Bedrijfsleven en 
Innovatie. Hij geeft aan het voorzitterschap met plezier op te pakken. 
Standaardisatie raakt aan de kern van zowel economische groei als aan de 
bezuinigingsagenda. Zijns inziens wint het College daarmee aan belang. 

Hij heet ook Tjeerd van de Wal welkom als nieuw lid namens het Interprovinciaal 
Overleg. Tjeerd van der Wal is provinciesecretaris in Flevoland. 
 

2. Vaststelling agenda en mededelingen 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen 
 

3. Verslag vergadering 23 juni 2012 en voortgang acties 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Alle acties zijn afgerond dan wel in de voortgangsnotitie toegelicht. 
 
4. Ketenomkering en standaardisatie 

Arjen van den Dool (Koninklijke Horeca Nederland, KHN) houdt een presentatie 
 over het belang van ketenomkering en standaardisatie 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2011/1115/CS20111115.0
4PresentatieOndernemingsdossier.pdf 

 

 .                                                           Door informatie die horecaondernemers in 
hun digitale dossier hebben opgeslagen direct te verwerken in de 
processystemen van de gemeenten wordt versnelling van de gegevensuitwisseling 
bereikt en vervalt overbodig werk. Kern van zijn boodschap is dat de voordelen van 
ketenomkering niet alleen zitten in het terugdringen van administratieve lasten 
voor ondernemers, maar met name in gunstige effecten in de integrale business 

case, w.o. toezicht. Dat blijkt ook uit de ervaringen in vijf gemeenten.  
In de discussie licht hij toe dat nu vooral aandacht wordt besteed aan de koplopers. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitgangspositie van de 
deelnemers heel verschillend is. Sommige gemeenten zijn al heel ver met hun 
interne informatisering en werken met webservices, anderen zitten nog in de fase 
van formulieren op basis van PDF. In het project wordt met die verschillen rekening 

gehouden door drie varianten van een ondernemingsdossier aan te bieden. Nico 
Westpalm van Hoorn suggereert dat plaatsing van standaarden op de pas toe of leg 
uit lijst mogelijk kan helpen bij de verdere implementatie. Arjen van den Dool geeft 
aan dat steun van het College op termijn zeker kan helpen. Fridse Mobach ziet ook 
raakvlakken met de Digitale Stedenagenda. De voorzitter dankt Arjen van den Dool 
voor een inspirerende presentatie. Afgesproken wordt dat het Forum contact zal 
houden om waar mogelijk de uitrol van het ondernemingsdossier te versterken. In 

de volgende vergadering zal over de voortgang worden gerapporteerd. 
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5. Evaluatie College en Forum Standaardisatie en de toekomst. 
Nicole Kroon licht de resultaten van de evaluatie van College en Forum toe. Deze is 
opgesteld in opdracht van EL&I. Kernconclusies zijn: 

      -  bestaansrecht en doelen College en Forum zijn onomstreden; 
- wel zijn opmerkingen gemaakt hoe de slagkracht kan worden vergroot; 
- geef meer aandacht aan adoptie en aanspreken bij niet nakomen van 

afspraken. 
 
De kernconclusies zijn vervolgens uitgewerkt in gesprekken met belangrijke 

stakeholders. Dat leidt tot een positief advies: 

- College blijft nodig. Belangrijk dat besluiten status krijgen. Accent op 
zelfbinding: “wij stellen overheidsbreed standaarden vast‟.  

- Doel blijft interoperabiliteit met accent op bovensectorale afspraken 
- Doelen passen ook in de beleidsdoelen uit de nota‟s i-Nup, Digitale 

Agenda.nl en Compacte Rijksdienst. 
- Kerntaken blijven agenderen, adresseren en bezegelen. 

- De samenstelling opnieuw te bezien, waarbij de inbreng vanuit het 
bedrijfsleven in het Forum versterkt wordt. 

- De werkagenda op te lijnen naar de nieuwe omstandigheden en adoptie te 
versterken 

 
Een ander zal resulteren in een nieuw instellingsbesluit. Het College wordt om 
commentaar gevraagd. In de discussie wordt gevraagd waarom Defensie en 

Algemene Zaken niet vertegenwoordigd zijn. Dat blijkt vooral te maken te hebben 
met feit dat die geen maatschappelijk veld hebben. Jaap Uijlenbroek geeft aan dat 
via het ICCIO afspraken van het College breder worden uitgezet. De verankering 

van afspraken naar de sectoren wordt als grote meerwaarde gezien van het 
College. Hij meent verder dat het College agenderen zwaarder aan kan zetten. Dat 
zal effect hebben op het werkplan. Gert-Jan Buitendijk geeft aan inhoudelijk 

akkoord te zijn met de voorstellen. Hij ondersteunt het advies naar de slagkracht te 
kijken. Hij stelt voor in dat licht ook te kijken of pas-toe-of-leg-uit goed werkt. In 
de discussie wordt ervoor gepleit de adoptie via bestaande structuren te 
adresseren. Neem als College niet de verantwoordelijkheid van de individuele leden 
over. Dan gaat iedereen achteroverleunen. Jaap Uijlenbroek ziet als positieve 
ontwikkeling dat de onderscheiden bestuurslagen steeds beter de eigen 
verantwoordelijkheid oppakken. Als voorbeeld noemt hij de I-strategie Rijk. Kan het 

College haar sturing daarop laten aansluiten? Die discussie wil hij graag in het 
College hebben. Ook pleit hij er voor dat de sectoren in het College melden hoe ver 
zij zijn met de implementatie van de besluiten. 
De voorzitter constateert met plezier dat er breed welwillendheid is voor 
continueren van College en Forum. Verder concludeert hij dat de leden aandacht 
vragen voor adoptie en voor agenderen. Daarbij bestaat een voorkeur om sectoraal 
te sturen waar dat goed werkt. Bij voorkeur zijn eerst de sectoren aan zet. 

Vervolgens legt hij de vraag voor op welke terreinen het College wil agenderen. 
Steven Luitjens meldt dat vanuit het Forum enkele malen gepoogd is onderwerpen 
te benoemen die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Enkele leden pleiten ervoor 
dat het Forum een longlist maakt en met suggesties voor een shortlist komt. Nico 
Westpalm van Hoorn zegt toe de leden nog een keer de strategienotitie van 
februari jongstleden toe te zenden. Deze bevat een shortlist. De onderwerpen 

daaruit zijn inmiddels opgenomen in het werkplan 2012. Verder kan aansluiting 
worden gezocht bij de digitale agenda.nl bij voorbeeld op de terreinen logistiek 
en/of ondernemingsdossier. Open data is ook een nieuw integraal thema. 
De voorzitter concludeert dat het Forum in de volgende vergadering met een 
voorstel zal komen. 
 
Vervolgens vraagt hij instemming met het instellingsbesluit. Met de inhoud wordt 

ingestemd. Voorgesteld wordt te controleren of de afwezige leden (en hun 
organisatie) bereid zijn hun deelname te continueren. Het secretariaat zegt toe dat 
te zullen controleren. De leden spreken verder de voorkeur uit dat in het 
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benoemingsbesluit voor het College geen namen komen. Het is aan de genoemde 
ministers of koepelorganisaties om een lid aan te wijzen. De leden spreken ook 
over en weer de wens uit dat elk lid in persoon verschijnt. Mocht vervanging echt 

nodig zijn wordt voorzien in een vaste vervanger met mandaat. 
N.B. Via de mail is van José Hilgersom instemming ontvangen met het 
instellingsbesluit en geeft zij aan te willen blijven participeren in het College. 
 
6. Concept werkplan 2012 
Nico Westpalm van Hoorn geeft een korte toelichting op het werkplan 2012. De 

meeste activiteiten liggen in het verlengde van activiteiten uit 2011. Nieuw zijn 

activiteiten gericht op het erkennen van voorzieningen. De voorzitter vraagt de 
leden om commentaar. Gert-Jan Buitendijk vraagt aandacht voor mogelijke 
samenloop van acties die voortvloeien uit iNUP. Pas bij de acties gericht op 
voorzieningen op dat je geen dingen dubbel doet. Dat wordt door het secretariaat 
toegezegd. Fridse Mobach vraagt om extra aandacht voor adoptie. Ook dat wordt 
toegezegd. Met die kanttekeningen wordt het werkplan 2012 vastgesteld. 

N.B. Van José Hilgersom is via de mail instemming ontvangen met het concept 
werkplan. 
 
7. Opname open standaarden op lijsten. 
Alle adviezen over open standaarden worden aangenomen. Daarmee worden de 
standaarden STOSAG (informatie-uitwisseling bij afvalinzameling), OWMS 
(vindbaarheid overheidsinformatie) en IFC (bouwwerk-informatiemodellen) aan de 

„pas toe of leg uit‟-lijst toegevoegd. De procedure wordt uitgebreid met een 
toetsingscriterium voor versiebeheer en een onderdeel over businesscase 
informatie in de toetsingsprocedure. 

 
8. Authenticatie, betrouwbaarheidsniveaus. 
Nico Westpalm van Hoorn licht toe dat de voorliggende handreiking 

overheidsorganisaties helpt om voor hun bedrijfsprocessen met burgers en 
bedrijven een beredeneerde keuze te maken voor het benodigde 
betrouwbaarheidsniveau van authenticatiemiddelen. Hij meldt dat er naar gestreefd 
wordt in de meivergadering een volgende versie voor te leggen inclusief computer-
computer transacties. Het karakter van handreiking blijft gehandhaafd. De 
verantwoordelijken voor de bedrijfsprocessen blijven zelf verantwoordelijkheid voor 
de keuze van het juiste betrouwbaarheidsniveau bij het elektronisch uitwisselen van 

gegevens.. 
Nicole Kroon meldt dat op 17 november het eindrapport van de Adviescommissie 
Authenticatie en Autorisatie(A3) Bedrijven zal worden uitgebracht. (dit staat 
inmiddels op de site 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2012/0417/CommissieA
3bedrijveneindadvies11nov2011.pdf 
 

9. Voortgangsnotitie 
De voortgangsnotitie wordt als kennisgeving aangenomen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng. Hij heeft de vergadering als 

stimulerend en zinvol ervaren. Daarop sluit hij de vergadering om 14.30 uur. 
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Actiepunten 

 

Actielijst 

Actie Actor Datum gereed 

Collegevergadering 
november verplaatsen naar 
oktober 

BFS afgerond 

Schematisch overzicht 
ingerichte besluitvormings-
structuur 

DGOBR Afgerond, staat op 
website 

Toevoegen “plaatje” aan 
presentatie beleidsinitiatieven 
Rijksoverheid 

EL&I, DGOBR, 
DRI 

Afgerond, staat op 
website 

Resultaten rondtafel bijeen-
komst inz. verplichten 

Forum Rapportage in 
Collegevergadering 
in mei 

Invulling agenderen BFS, Forum Toezenden 

strategienotitie. 
Opstellen longlist 
en shortlist voor 
Collegevergadering 
in mei 

Resultaten semantiek/ 

Essence 

Forum Collegevergadering 

mei 

Handreiking betrouwbaar-
heidsniveaus 

Forum Huidige versie 
wordt 

gepubliceerd. 
Meer uitgebreide  

versie in 
Collegevergadering 
in mei 

 
 

CS-20120615.03




