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Aan: Forum 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: 20 oktober 2006 Versie 0.1 

Betreft: Voortgangsnotitie Forum Standaardisatie ten behoeve 

van College Standaardisatie 

0 Beslispunten 
Deze voortgangsnotitie dient als jaarrapportage van het Forum Standaardisatie aan de 

eerstkomende collegevergadering. 

Deze rapportage zal naar aanleiding van de resultaten van de 1 november vergadering 

nader aangevuld worden. 

Aan het Forum wordt gevraagd of ze akkoord zijn met deze vorm en inhoud van de 

rapportage. 

1 Inleiding 

Het Forum Standaardisatie is in 2006 ingesteld conform het instellings- [datum: 27 

maart  2006] en benoemingsbesluit van 7 juni 2006. 

Het Forum heeft tot taak de werkzaamheden van het college voor te bereiden en het 

college te adviseren over zijn werkzaamheden, naast eigen activiteiten die 

standaardisatie van gegevensuitwisseling (kunnen) bevorderen. De adviserende taak van 

het Forum beperkt zich tot advisering ten aanzien van de uitvoering van beleid op het 

gebied van interoperabiliteit en standaardisatie (bron: Instellingsbesluit College en Forum 

Standaardisatie). 

De leden van het Forum zijn: 
a. de heer drs. N.J. Westpalm van Hoorn, te Den Haag, tevens voorzitter;

b. de heer drs. C. Franke, te Velserbroek;

c. de heer prof. dr. H. Franken, te Zoeterwoude;

d. de heer mr. drs. G.B.J. Hartsink, te Hilversum;

e. de heer C. Hoddenbagh, te Helmond;

f. de heer A.J. van Hoof, te Noordwijk;

g. de heer L.F.J. Jansen, te Sittard;

h. mevrouw dr. L. Jongeling, te Den Haag;

i. de heer drs. O.M. Kinkhorst, te Lunteren;

j. de heer prof. dr. H.A. Kogels, te Wassenaar;

k. mevrouw dr. L.M.N. Kroon, te Bergschenhoek;

l. de heer drs. W. van Nunspeet, te Rotterdam;

m. de heer B. van Rietschote, te Zeewolde;

n. de heer S. Spoormaker RI, te Barendrecht;

o. de heer dr. H.J.M. van Zon, te Heemstede;

p. mevrouw. prof.dr. J.H.M. Zwetsloot-Schonk, te Utrecht.

De aanleiding voor het oprichten van het College en Forum Standaardisatie is het 

groeiende belang van standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen 

bedrijven, burgers en overheden en tussen overheden onderling. Het gaat hierbij niet zo 
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zeer om technische standaarden, maar om duidelijkheid op het gebied van eenheid van 

taal (semantiek) en procesafspraken.  

Voor gegevenshergebruik in ketens en netwerken, voor procesvernieuwing en voor 

grootschalig gebruik van ICT-overheidsvoorzieningen is duidelijkheid over standaarden 

nodig teneinde administratieve lasten te verminderen, de dienstverlening van (semi-) 

publieke organisaties te verbeteren en ergernissen bij bedrijven en burgers weg te 

nemen. 

2 Voortgang 

In de eerste drie Forumvergaderingen is nadrukkelijk stil gestaan bij de werkwijze van 

het Forum. De belangrijkste resultaten hiervan zijn de keuze voor de thema-gewijze 

aanpak van het Forum met sponsoring van een Forumlid voor het betreffende thema en 

de bepaling van de positie en mogelijkheden van het Forum. 

Het Forum is zowel faciliterend als certificerend. In voorkomende gevallen dient het 

Forum aan de zijlijn te staan om een initiatief een steuntje in de rug te geven. Om te 

kunnen certificeren dient vooraleer gezag opgebouwd te worden, een certificerende rol 

wordt in de toekomst niet uitgesloten, als legitimering voor het bestaan van het Forum. 

Het Forum speelt vooral een rol op het snijvlak overheid-bedrijfsleven/burgers om dit 

goed te kunnen doen is het noodzakelijk vooral ook vanuit het klantperspectief naar 

standaardisatie-initiatieven te kijken. 

Om een goede bijdrage te kunnen leveren zou het Forum die onderwerpen op haar 

agenda dienen te plaatsen die een problematiek kennen die middels betere 

interoperabiliteit opgelost zou kunnen worden.  

Er zijn veel initiatieven die ondersteund zouden kunnen worden met de ‘lessons learned’ 

vanuit ander sectoren en ontwikkelingen. 

De door het Forum aangedragen standaarden voor het College, zullen door het College 

per keer beoordeeld worden op de aard van de bijdrage door het College, stimulerend, 

vaststellend of wetgevend. 
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wenselijkheid van erkenning van de resultaten uit het XML-platform, dit in relatie tot de 

mogelijkheden van gebruik van en aansluiting op XBRL en de Nederlandse Taxonomie. 

3.2 Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP) 

Het Forum heeft voorgesteld om een onderzoek uit laten voeren naar het ‘Framework 

van Standaarden voor de Nederlandse Geo-Informatie Infrastructuur (GII)’. Dit 

framework kan een sterk harmoniserende werking hebben binnen het werkterrein van de 

geografische informatievoorziening in Nederland. Tevens kan het framework er voor 

zorgen dat sectorale geo-standaarden worden opgenomen in het framework in plaats van 

dat individuele standaarden worden voorgelegd ter erkenning aan het Forum en College. 

Voorgesteld is om onderzoeksvragen te stellen omtrent de rol van het framework binnen 

de geo-wereld en omtrent de bijdrage die het framework kan leveren aan harmonisatie 

van standaarden. [persoonlijk vind ik het woord Raamwerk beter dan Framework maar ik 

denk dat de sector dat anders ziet] 

De volgende activiteiten zijn ondernomen of staan voor de nabije toekomst gepland: 

 Onderzoek door het bureau naar het framework. Om tot een advies te komen

wordt het framework getoetst aan het beoordelingskader dat het Forum op

voorstel van het Bureau heeft opgesteld.

 Met betrokkenen –waaronder de beoogd beheerder - wordt gekeken naar het nut

van het framework en de gevolgen voor de geo-wereld.

 Met betrokkenen wordt gekeken naar de relatie tussen het framework en

interoperabiliteitsvraagstukken die het geo-domein overstijgen.

Het advies zal in de Forumvergadering van 13 december geagendeerd worden, en het 

Forum zal zich uitspreken over dit advies. 

3.3 Webrichtlijnen 

Ten aanzien van de Webrichtlijnen, is het Forum haar mening aan het vormen. 

Deze set van richtlijnen geeft opdrachtgevers en webontwikkelaars criteria voor het 

bouwen van kwalitatief goede en toegankelijke websites en hebben tot doel te 

waarborgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie en diensten van de overheid op 

Internet.  

In de Forumvergadering van 1 november zal dit onderwerp geagendeerd en 

bediscussieerd worden. 

4 Werkzaamheden Bureau 

De secretaris en de voorzitter van het Forum hebben beide in de afgelopen periode 

enkele malen opgetreden als spreker op verschillende gremia. Zo heeft de voorzitter 

gesproken op het ITSMF forum en de secretaris onder meer voor het Architectenoverleg 

van de overheid en als keynote speaker op het Symposium Praktische 

keteninformatisering (georganiseerd i.s.m. het Kenniscentrum Elektronische Overheid). 

De voorzitter staat op het programma van het jaarlijkse, grote e-Nederland congres. 

Daarnaast wordt door het Bureau gewerkt aan een herontwerp van de CaNOS database, 

het register van open standaarden, aan een notitie over het deelname aan internationale 

overleggen en een beschrijving van de afbakening van thema's tegenover domeinen 

enerzijds en sets van standaarden anderzijds.
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Bijlagen
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Themalijst Forum 
Bijgewerkt: 25-10-06 

Versie: 1.0 
Thema Sponsor Datum agendering 

Forumvergadering 
Acties Contactpersoon 

Bureau Forum 

1 Voor Geo-informatie 
(DURP II) 

Bart van Rietschote 1 november 2006 DURP onderzoeken met 
het Framework van 

standaarden voor de 
Nederlandse GII (Geo 
Informatie 

Infrastructuur) 

Sander Zwienink 

2 Webrichtlijnen, 
toegankelijkheid van 

content van overheid 

Harry van Zon 1 november 2006 Yola Park 

3 Goederenvervoer Simon Spoormaker 13 december 2006 Wordt verschoven naar 
Q1 2007 

Yola Park 

4 Nederlandse Overheids 

referentie Architectuur 

Cees Hoddenbagh 13 december 2006 Sander Zwienink 

5 Client centric 
multichannel integrated 
government concept en 
authenticatie, 
Authenticatie in bredere 

zin 

Gerard Hartsink 

Olf Kinkhorst 

24 januari 2007 

24 januari 2007 

Sander Zwienink 

6 Slachtoffers volgen bij 
rampen 

Bureau 24 januari 2007 Het bureau maakt een 
notitie. 

Yola Park 

7 Internationale 

gegevensuitwisseling in 
het onderwijs 

Lieneke Jongeling 7 maart 2007 Yola Park 

8 Elektronische aangifte 
mestboekhouding 

Gerard Hartsink 7 maart 2007 Yola Park 

9 Bouwstenen 

Berichtuitwisseling voor 
de Overheid (BBO) en 
Stuff 2.0 

(Harry van Zon) 

Steven Luitjens 

18 april 2007 Sander Zwienink 

10 Verbreden van XBRL Wim van Nunspeet 18 april 2007 Rex Arendsen 

11 Over Stroomlijning 
Basisgegevens (SBG) 

Harry van Zon en 
Bart van Rietschote 

30 mei 2007 Wat wil het Forum hier 
precies mee 

Sander Zwienink 

12 Uitbreiding ePV(Justitie) Hans Franken 30 mei 2007 Sander Zwienink 

13 Het XML Platform Bureau 22 augustus 2007 Het Bureau maakt een 
notitie 

Rex Arendsen 

14 Aanbevelingen voor het 
gebruik van 
standaarden voor 

gegevensuitwisseling in 
de Zorg 

Ludo Jansen en 
Bertie Zwetsloot 

22 augustus 2007 Yola Park 

15 Standaard voor digitale 
berichtuitwisseling 
tussen gemeenten en 
scholen in het belang 
van vroegsignalering bij 
ongeoorloofd verzuim 

Lieneke Jongeling 3 oktober 2007 Yola Park 

16 Over standaarden in de 
bouw (PAIS) 

Bart van Rietschote 3 oktober 2007 Sander Zwienink 
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