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Agenda Forum Standaardisatie  

Datum
Tijd
Locatie

:  01 november 2006 
:  12.00 – 18.00 uur, incl. lunch en 
borrel :  Landgoed Voorlinden  

 Buurtweg 90, 2244 AG, Wassenaar  

14.00 uur 

14.30 uur 

15.00 uur 

15.15 uur 

15.30 uur 

16.30 uur 

4. Voortgang Advies Durp 
(FS-20061101.04A (PDF 48K) Voortgangsrapportage DURP) 
Sponsor: Bart van Rietschote 

5. Webrichtlijnen 
(FS-20061101.05A (PDF 80K) Oplegnotitie Advies Webrichtlijnen; 
FS-20061101.05B (PDF 123K) Advies Webrichtlijnen) 
Sponsor: Harry van Zon 

6. Samenvatting agendapunten 4 en 5 
Nico Westpalm van Hoorn 

7. Pauze 

8. Presentatie ‘Keteninformatisering in kort bestek’ 
(Hoofdstuk 1, 2, en 7 Boek ‘Keteninformatisering in kort bestek’) Prof. 
dr. mr J. (Jan) H.A.M. Grijpink 

9. Voorbereiding KernCedi vergadering van 5 december 2006 
• Voortgangsrapportage 
• Raamwerk publicatie van ‘Worst case naar best practice’ 

(FS-20061101.09A (PDF 192K) Voortgangsrapportage Forum 
Standaardisatie; FS-20061101.09B (PDF 42K) Raamwerk 
publicatie) 

 Nico Westpalm van Hoorn 

12.00 uur   Lunch 

13.00 uur  1. Opening en vaststelling agenda 
(FS-20061101.01A Agenda Forum 
Standaardisatie) Nico Westpalm van Hoorn, 
voorzitter 

13.15 uur  2. Terugkoppeling overleg Voorzitter College van 27 september 2006 
(Mondeling) 
Nico Westpalm van Hoorn 

13.30 uur  3. Verslag vergadering 20 september 2006 
(FS-20061101.03 (PDF 115K) Verslag Forum 20 september 2006) 
Nico Westpalm van Hoorn 
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17.45 uur 11. Rondvraag en sluiting

17.00 uur  9. Voorbereiding thema’s Forumvergadering 13 december 2007 
• NORA, sponsor Cees Hoddenbagh 
• ODF, sponsor te bepalen 
• Longlist en voorraadagenda 

   (FS-20061101.09C (PDF 45K) Notitie ODF; FS-20061101.09D (PDF 
44K) Bijgewerkte themalijst Forum) 
   Nico Westpalm van Hoorn 

17.30 uur  10. Voorbereiding en planning eerste College vergadering 
(Mondeling) 
Nico Westpalm van Hoorn 

17.55 uur  Borrel 
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Verslag vergadering Forum Standaardisatie 

Datum : 1 november 2006 
Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar 
Tijd  : 13.00 – 18.00 uur 

Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cor Franke CWI 
Gerard Hartsink ABN AMRO 
Cees Hoddenbagh VNO-NCW 
Lex van Hoof NUVO 
Lieneke Jongeling Northgo College 
Olf Kinkhorst BKWI 
Joop van Lunteren Adviseur Forum 
Bart van Rietschote Beoogd voorzitter Geonovum 
Harry van Zon Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Bertie Zwetsloot-Schonk LUMC 
Jan Willem Broekema  Bureau Forum Standaardisatie (secretaris) 
Janet van der Wal Bureau Forum Standaardisatie (verslag) 

GBO.Overheid 
Yola Park  Bureau Forum Standaardisatie (inleider) 

Gastspreker 
Prof. Mr. dr. J (Jan). H.A.M. Grijpink, ministerie van Justitie 

Afwezig 
Hans Franken Universiteit Leiden 
Ludo Jansen Orbis medisch en zorgconcern 
Nicole Kroon Ministerie van Economische Zaken 
Steven Luitjens Directeur GBO.Overheid 
Wim van Nunspeet CBS, divisie SRS 
Simon Spoormaker COPAS 
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Agenda 

1 Opening en vaststelling agenda  
2 Terugkoppeling overleg Voorzitter College van 27 september 2006 
3 Verslag vergadering 20 september 2006 
4 Voortgang Advies DURP 
5 Webrichtlijnen 
6 Samenvatting punten 4 en 5 
7 Pauze 
8 Presentatie ‘Keteninformatisering in kort bestek’  
9 Voorbereiding KernCedi vergadering van 5 december 2006-11-02 

• Voortgangsrapportage
• Raamwerk publicatie van ‘Worst case naar best practice’

10 Voorbereiding thema’s Forumvergadering van 13 december 2006 
• NORA
• ODF
• Longlist en voorraadagenda

11 Voorbereiding en planning eerste College vergadering 
12 Rondvraag en sluiting 

1. Opening
De Voorzitter heet eenieder welkom bij de vergadering. 

De agendapunten 5 en 10, deelonderwerp NORA, worden als eerste 
behandeld. 

2. Terugkoppeling overleg Voorzitter College van 27 september 2006
Op 27 september heeft er een gesprek met de heer Frequin, Voorzitter 
van het College Standaardisatie, plaatsgevonden. De heer Frequin heeft 
zich positief uitgelaten over de werkzaamheden van het Forum tot nu toe. 
Belangrijk resultaat van het gesprek was dat het College zich per 
onderwerp beraadt over haar rol, stimulerend, vaststellend of 
voorbereidend ten behoeve van eventuele toekomstige wetgeving, het 
niveau van het advies kan ook een community betreffen. De planning is 
de eerste College vergadering in maart of april 2007 plaats te laten 
vinden. 

3. Verslag vergadering 20 september 2006
Het verslag is op basis van de wet WOB openbaar. 
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Bladzijde 6, de Themalijst. Punt 5 van de themalijst, Client Centric 
multichannel integrated government concept en authenticatie. En 
Authenticatie in bredere zin worden gesplitst in de volgende thema’s: 
Integrated government concept, met als sponsor de heer Van Zon. 
Authenticatie en Autorisatie, sponsoren de heren Hartsink en Luitjens. Het 
Multichannel concept wordt gebruikt als decor voor standaardisatie, dat 
wil zeggen het is een aanpak die met alle thema’s verweven is. 

Naar aanleiding van de themalijst wordt een nieuw thema opgenomen: 
Burgerservicecode, het zal in maart 2007 op de agenda van de 
Forumvergadering behandeld worden.  
Sponsoren voor het onderwerp zijn de heren Kinkhorst en Van Zon. 
Bij het advies dient vooral het businessmodel als basis, achtergrond en 
voorwaarde voor standaardisatie uitgewerkt te worden door het Bureau. 
Een mogelijk advies van het Forum bij dit thema kan zijn: pas de huidige 
wet aan zodat de Burgerservicecode digitaal toepasbaar wordt. 

4. Voortgang Advies DURP
In het kader van het opstellen van het advies over DURP zijn in de 
afgelopen periode een aantal werkzaamheden verricht door het Bureau 
teneinde het advies over het Raamwerk Geo-Informatie Infrastructuren 
(GII) in de Forumvergadering van 13 december aanstaande te kunnen 
behandelen. 
Op dit moment is het belangrijkste om snel tot een afspraak met het 
ministerie van VROM te komen. 

5. Webrichtlijnen
De webrichtlijnen hebben tot doel te waarborgen dat iedereen toegang 
heeft tot de informatie en diensten van de overheid op Internet. 
De webrichtlijnen in de huidige vorm, versie 1.0, zijn nog niet compleet, 
ze zullen worden uitgebreid met het waarmerk ‘Drempelvrij’ (versie 2.0). 
Daarnaast is het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het 
inrichten van het beheer van de webrichtlijnen. Eén van de 
aandachtspunten uit het eerste advies over versie 1.0 van de 
webrichtlijnen. 
De webrichtlijnen zijn niet alleen geschikt voor statische websites maar 
kunnen ook toegepast worden op dynamische sites. Bij de totstandkoming 
van de webrichtlijnen heeft tevens afstemming plaats gehad met 
(commerciële) leveranciers en ontwikkelaars van websites. 

FS-20061101.01A       
CONCEPT 



Pagina 6 van 10 

Op politiek niveau is inmiddels afgesproken de webrichtlijnen te gaan 
gebruiken, om dit te realiseren is er een plan van aanpak opgesteld door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de uitrol van de 
webrichtlijnen in een tijdsbestek van ongeveer 3 jaren. 
De webrichtlijnen zullen ook gebruikt gaan worden door lokale overheden 
provincies en gemeenten. 
Een mogelijk advies van het Forum in deze zou kunnen zijn dat door de 
overheid gefinancierde instanties ook gebruik gaan maken van deze 
webrichtlijnen. 
Vooralsnog zullen de webrichtlijnen uitgebreid worden met het waarmerk 
‘Drempelvrij’ en zal het beheer van de webrichtlijnen nader uitgewerkt 
worden. Waarbij tevens nadere aandacht gegeven zou moeten worden 
aan de functionaliteiten van de webrichtlijnen. De webrichtlijnen vormen 
veeleer een eerste stap in de richting van goede overheidswebsites dan 
een best practice. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel de webrichtlijnen conform 
bovenstaande nader uit te werken en het onderwerp tijdens de 
Forumvergadering van 18 april 2007 te bespreken. 

10. Voorbereiding thema’s Forumvergadering van 13 december 2006
NORA 
De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) staat op de 
agenda van de Forum vergadering van 13 december aanstaande. 
De NORA schept een kader voor e-overheid in het bijzonder in het 
berichtenverkeer tussen overheiden en bedrijfsleven en/of burger. Het is 
een architectuur voor uitwisselingsprocessen. 
De NORA is een ontwikkeldocument voor de komende jaren en zal 
derhalve dynamisch beheerd dienen te worden. 
Van het Forum wordt conform het instellingsbesluit verwacht dat ze een 
advies geeft over het toepassen en doorontwikkelen van de NORA. 
Er zal in de vergadering van 13 december een advies voorbereid worden 
aan het College waarin het College gevraagd wordt het gebruik van de 
NORA te bevorderen, rekening houdende met de verschillende meningen 
rondom de toepasbaarheid van de NORA. 
Voor berichtenverkeer zou volgens het Forum de NORA als referentie 
moeten dienen. ‘Comply or explain why’ zou dan kunnen gaan gelden, 
maar dan zou ook NORA compliancy als criterium door het Forum 
gehanteerd dienen te worden. 
Ter voorbereiding op de Forumvergadering van 13 december zal het 
onderwerp als volgt uitgewerkt gaan worden: 
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1) Een advies naar het College over het toepassen van de NORA
a) Beschouw NORA als standaard voor het berichtenverkeer tussen

Overheid en Overheid
b) Bevorder het gebruik in de eigen achterban

2) Een advies naar het College over de ontwikkeling en beheer van de
NORA
a) Vergroot de bekendheid middels

i) Een leesbare versie (management samenvatting) van de NORA
ii) Ontwikkel een communicatiestrategie
iii) Richt gebruikers- en leveranciersfora in

b) Evalueer versie 1.0
i) Realiseer een vangnet
ii) Richt het beheer en change management in

Rond 1 december zal een eerste versie van het concept advies 
rondgestuurd worden met het verzoek aan de Forumleden hierop te 
reageren voor 7 december. 

8. Presentatie ‘Keteninformatisering in kort bestek’
Door de heer Prof. Mr. Dr. Grijpink wordt een presentatie verzorgd over 
keteninformatisering. 

9. Voorbereiding KernCedi vergadering van 5 december 2006
Voortgangsrapportage 
De voortgangsrapportage zal nader uitgewerkt worden met de resultaten 
van deze vergadering. Daarnaast zullen de activiteiten en verwachte 
resultaten van het Forum voortvloeiende uit het instellingsbesluit 
toegevoegd worden. 

Raamwerk publicatie van ‘Worst case naar best practice’ 
Het Forum kiest ervoor om een journalist/auteur in te huren voor het doen 
van interviews en het schrijven van de publicatie. De Forumleden zullen 
goede voorbeelden aandragen die hun succes kennen in het gebruik van 
standaardisatie. Er zullen geen slechte voorbeelden beschreven worden. 
De valkuilen van slechte praktijkvoorbeelden zullen in abstracte eye-
openers gepresenteerd gaan worden. 

10. Voorbereiding thema’s Forumvergadering van 13 december 2006
ODF 
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Vanuit het Bureau wordt het voorstel gedaan het onderwerp ODF (Open 
Document Format) op de longlist van het Forum te zetten. Aan het Forum 
zal door het ministerie van Economische zaken gevraagd worden te 
onderzoeken of ODF in Nederland gebruikt kan worden naar voorbeelden 
internationaal. Het betreft hier het standaardiseren van het formaat ten 
behoeve van de uitwisseling van documenten en de archivering daarvan.  
Er zijn recent Kamervragen gesteld over open standaarden en open 
source software in de tweede kamer. Tijdens het algemeen overleg (AO) 
in januari 2007 zullen de vragen aan de minister verder behandeld 
worden. 
Het onderwerp zal geagendeerd worden tijdens de Forumvergadering van 
13 december 2006. 
De sponsor van het onderwerp is de voorzitter in samenspraak met de 
secretaris van het Forum. 

Longlist en voorraadagenda 
De longlist zal conform de opmerkingen gemaakt bij het verslag worden 
aangepast en de nieuwe onderwerpen zullen worden toegevoegd. 
Naast Burgerservicecode en ODF zal het onderwerp e-facturing eveneens 
toegevoegd worden aan de longlist ter behandeling in de vergadering van 
13 december 2006 aanstaande.  
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11. Rondvraag en sluiting
De sector onderwijs vraagt het forum toestemming om vanuit het Bureau 
te voorzien in een uitnodiging voor een bijeenkomst over Edu-standaard. 
Doel van de bijeenkomst is de sector bijeen te krijgen over dit onderwerp. 
Het Forum gaat hiermee akkoord. 
Binnenkort zal er een afspraak zijn met MKB-Nederland over de aanhaking 
bij het Forum. 

Rond 17.45 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders 
bijdrage, de vergadering. 
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Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Rond 1 december zal een eerste versie van 
het concept advies NORA rondgestuurd 
worden met het verzoek aan de 
Forumleden hierop te reageren voor 7 
december. 

Bureau en sponsor 07-12-06

Aandragen van goede voorbeelden die hun 
succes kennen in het gebruik van 
standaardisatie ten behoeve van de 
publicatie. 

Allen 15-12-06

De sector onderwijs vraagt het forum 
toestemming om vanuit het Bureau te 
voorzien in een uitnodiging voor een 
bijeenkomst over Edu-standaard. Doel van 
de bijeenkomst is de sector bijeen te 
krijgen over dit onderwerp. 

Bureau  01-01-07

Besluitenlijst 
Besluit Datum 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de 
webrichtlijnen nader uit te weren en het onderwerp tijdens de 
Forumvergadering van 18 april 2007 te bespreken. 

01-11-2006

Naast Burgerservicecode, ODF zal het onderwerp e-facturing 
eveneens toegevoegd worden aan de longlist van het Forum.  

01-11-2006
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