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Verslag eerste vergadering Standaardisatieforum  
 
Datum  : 8 mei 2006 
Locatie  : Landgoed Te Werve, Rijswijk 
Tijd  : 18.00 – 22.00 uur 
 
Aanwezig 
Jan Willem Broekema  Bureau Open Standaarden (secretaris) 
Guus Broesterhuizen  Ministerie van Economische Zaken 
Gerard Hartsink   ABN Amro 
Cees Hoddenbagh  VNO-NCW 
Ludo Jansen   Orbis medisch en zorgconcern  
Lieneke Jongeling  Northgo College 
Olf Kinkhorst   BKWI  
Joop van Lunteren  Kwartiermaker  
Wim van Nunspeet  CBS, divisie SRS 
Bart van Rietschote  Voormalig pSG VROM 
Nico Westpalm van Hoorn Port of Rotterdam (voorzitter) 
Harry van Zon   Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Bertie Zwetsloot-Schonk LUMC 
Janet van der Wal  Bureau Open Standaarden (verslag) 
 
Afwezig 
Cor Franke   CWI (lid RvB) 
Lex van Hoof   NUVO 
Simon Spoormakers  COPAS 
Hans Franken   Universiteit Leiden 
 
 
Agenda 
1 Opening  
2 Kennismaking 
3 Vergaderfrequentie Forum 
4 Introductie Forum 
5 Verkenning thema’s 
6 Inleiding werkwijze 
7 Rondvraag en sluiting 
 
 
1. Opening 
De Voorzitter heet een ieder welkom bij de eerste bijeenkomst van het Standaardisatieforum. 
 
2. Kennismaking 
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. De heer Broesterhuizen, een van de grondleggers 
en kwartiermakers, geeft aan dat dit meteen zijn laatste aanwezigheid zal zijn omdat hij inmiddels 
een andere functie heeft geaccepteerd. 
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3. Vergaderfrequentie 
De voorzitter stelt voor om 6x per jaar bijeen te komen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er 
wordt door het bureau Open Standaarden een datum bepaald voor de eerstvolgende 
bijeenkomst, waarbij in één dagdeel nader ingegaan wordt op de werkwijze, doelstellingen en 
thema’s van het Forum. 
 
4. Introductie Forum 
De heer Van Lunteren schetst in het kort de ontstaansgeschiedenis van het Forum. 
In 2001 is er onder leiding van ACTAL een conferentie gehouden; dit leidde tot de oprichting van 
het Platform ICT en Administratieve Lasten (ICTAL). Onder leiding van het platform is het 
programma ICTAL ingesteld, wat zorg gedragen heeft voor de oplevering van een aantal 
producten om de administratieve lasten van het Bedrijfsleven terug te dringen, te weten Basis 
Bedrijven Register (BBR), Bedrijvenloket en de Overheidstransactiepoort (OTP). Uitgangspunt 
voor deze producten was éénmalig aanleveren en meervoudig gebruik. 
Om dit uitgangspunt te kunnen realiseren is stroomlijning van processen en begrippen 
noodzakelijk. In november 2004 hebben gesprekken tussen het ministerie van Economische 
Zaken en van Binnenlandse Zaken geleid tot een beweging in de richting van de oprichting van 
een Standaardisatieraad. Op verzoek van het College Elektronische Dienstverlening en 
Identificatie (CEDI) is een kwartiermaker van de Standaardisatieraad ingesteld. Hoofddoelstelling 
voor standaardisatie is het bevorderen van de interoperabiliteit van de elektronische 
gegevensuitwisseling tussen overheden, burgers en bedrijfsleven door middel van (open) 
standaarden. Er zijn drie typen van interoperabiliteit; 
1 Technische Interoperabiliteit, dit is een autonoom proces waar het forum weinig invloed op uit 

zal kunnen oefenen, met uitzondering van Europese wetgeving 
2 Semantische Interoperabiliteit, deze vorm van interoperabiliteit zal de kern taak worden voor 

het Forum 
3 Organisatorische Interoperabiliteit, processen stroomlijnen, b.v. doormiddel van het moment 

van uitvraag. 
 
Er zijn twee entiteiten daartoe ingericht.  
- Het College, dit is een bestuurlijk orgaan. De taak voor het College is vaststellen welke 

(open) standaarden door de overheid ten dienste van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen zullen worden gehanteerd. Zij zullen inhoudelijk minder betrokken zijn 

- Het Forum, het Forum is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel private, 
wetenschappelijke als de publieke sector. De taak voor het Forum is het College te adviseren 
middels voorstellen voor het adopteren van (open) standaarden. 

 
 
5. Verkenning Thema’s 
De heer Broekema schetst de omgeving van het Bureau Open Standaarden. 
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De invalshoek is niet primair standaarden. Belangrijkste vraag voor het Forum is�welke thema’s 
worden wel aangepakt en welke juist niet. Daaruit volgt welke specificaties of standaarden 
nadere aandacht verdienen. 
 
De standaarden kunnen gebruikt worden door de (Rijks) overheid, en in de relatie Overheid-
Burger en Overheid-Bedrijfsleven. Het Forum moet komen met een standaard en deze 
voorleggen aan het College. In een aanvullende discussie wordt de vraag gesteld in hoeverre 
‘open’ een belangrijk punt is. In lijn met de motie Vendrik 2002, is er in het Instellingsbesluit 
geschreven “al dan niet” open standaarden en dit biedt ruimte, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
open standaarden. 
 
De “proceseigenaar” moet zoeken naar een beheerder voor de standaard; dat is een taak die niet 
door het Bureau Open Standaarden uitgevoerd gaat worden maar in sommige gevallen wel bij 
GBO.Overheid belegd zou kunnen worden. Het bureau is primair faciliterend voor het Forum en 
haar werkgroepen, adviserend naar belanghebbenden en is verantwoordelijk voor de 
communicatie. De door het Bureau beheerde CaNOS database (Catalogus Nederlandse Open 
Standaarden) omvat bijna 1.000 semantische standaarden. 
 
Het College dient zorg te dragen voor de verankering van de eigen keuzes in de eigen achterban 
(gemeente, rijk, waterschap, provincie, ZBO’s en grote uitvoerders). Een hulpmiddel hierbij is de 
NORA waarvoor College en Forum ook een taak hebben bij het bredere gebruik binnen de 
overheid. 
 
Aandachtspunt voor het Forum is de vraagzijde voor een standaard. Het is van belang om te 
kijken op welke wijze je de eindgebruiker (burger, bedrijf) er bij betrokken kan worden en de 
oplossing mede vanuit dat perspectief te bekijken. De voorzitter merkt op dat dit de reden is dat 
het Forum een publiek-private samenstelling heeft. 
 
Op de eerstvolgende bijeenkomt van het Forum zal een lijst met dossiers, die opgepakt kunnen 
worden, samengesteld worden waarbij er van een Long-list naar een Shortlist (Quick wins) 
gewerkt gaat worden, met daarbij de formulering van doelstellingen en taakstellingen voor het 
eerste jaar. De leden wordt gevraagd om een bijdrage in de vorm van voorstellen. 
 

Thema-gedreven erkenningen
Maatschappelijke
Politieke
Economische
Thema’s

GBO.Overheid

Bureau Open
Standaarden

College

Forum (p&p) Thema’sInhoud

Criteria

Open
Standaarden

CaNOS
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Voor de eerstvolgende bijeenkomst worden de forumleden gevraagd:  
- welke onderwerpen op de longlist dienen te komen en deze door te geven aan de heer 

Broekema; 
- inzake de werkvorm van het Forum voorstellen te doen aan de heer Westpalm van Hoorn; 
- het CV, dat nog digitaal verspreid zal worden, in te vullen voor het secretariaat. 
 
6. Inleiding werkwijze 
Tijdens het werkdiner is onderling gediscussieerd over diverse onderwerpen na een inleidend 
woord door de voorzitter van het College, de heer Frequin. De secretaris wordt gevraagd de 
contactgegevens van de forumleden te verspreiden. 
 
7. Rondvraag en Sluiting 
Aan het einde van de avond wordt er door de voorzitter terug gekeken op een geslaagde eerste 
bijeenkomst, onder dankzegging van een ieders bijdrage wordt de vergadering beëindigd. 
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