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Agenda Forum Standaardisatie  

Datum
Tijd  
Locatie

:  13 december 2006 
:  12.00 – 18.00 uur, incl. lunch en borrel 
:  Landgoed Voorlinden; Buurtweg 90, 2244 AG, Wassenaar  

12.00 uur  Lunch 

13.00 uur  1. Opening en vaststelling agenda 
(FS-20061213.01A dit document) 
Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter 

13.15 uur  2. Overdracht secretariaat per 1 februari 2007 [ter 
kennisgeving](Mondeling) 
Jan Willem Broekema 

13.30 uur 3. Verslag vergadering 01 november 2006

november 2006)    Nico Westpalm van Hoorn 

[definitief goedkeuren]  
(FS-20061213.03A (PDF 99K) Verslag Forum 01 

[besluitvorming] 14.00 uur  4. Bespreking Advies Framework GII / Durp 
Voorstel: goedkeuren van het advies voor 
het College 

 (FS-20061213.04A (PDF 61K) Oplegnotitie 
FS-20061213.04B (PDF 46K) Advies Framework 
GII)    Sponsor: Bart van Rietschote (Sander 

Zwienink) 
14.30 uur 5. E- facturering [besluitvorming] 

Advies om deze toe te voegen 
aan de themalijst van het Forum 
(FS-20061213-05A (PDF 42K) Themadefinitie E-
facturering) 

14.40 uur 6. E-formulieren [besluitvorming] 
Advies om deze toe te voegen 

aan  de  themalijst  van  het  Forum 
  (FS-20061213.06A  (PDF  34K)  Themadefinitie  E- 
formulieren) 

14:50 uur [besluitvorming; 7. Themadefinities Advies.Overheid.nl
 documenten 
 ter 
kennisgeving] 

 

m.b.t. structurering en uniformering 
5-tal thema's plaatsen op themalijst Forum 

 Individuele themadefinities worden in latere  
vergaderingen toegelicht en besproken 
 (FS-20061213.07A(PDF 77K) Themadefinities 
Advies.Overheid.nl) 

15:00 uur 8. Pauze 
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15.15 uur 9. Platform Overheid Meta-informatie [besluitvorming]
Advies om deze toe te voegen 
aan de themalijst van het Forum 
(FS-20061213.09A (PDF 38K) Themadefinitie Platform 
Overheid Meta-informatie) 

15.25 uur 10. Onderzoeksvoorstel ODF [ter kennisgeving]  
(FS-20061213.10A (PDF 101K) Onderzoeksvoorstel ODF) 

15:35 uur  11. Voortgangsverslag Publicatie van dossiers [ter kennisgeving] 
(FS-20061213.11A (PDF 67K) Voortgangsverslag Publicatie van Dossiers) 

15:45 uur 12. NORA; rapportage van de sponsor [discussie] 
Ter voorbereiding van een advies aan het 

College    Dit advies wordt eerst nog in het Forum 
besproken    (FS-20061213.12A (PDF 31K) 
Discussiestuk) 

 Sponsor: Cees Hoddenbach 
16.15 uur 13. Voorbereiding thema’s [besluitvorming] 

 Forumvergadering 24 januari 2007 
  (FS-20061213.13A (PDF 53K) Bijgewerkte 
themalijst Forum)   Nico Westpalm van Hoorn 

17.30 uur [ter kennisgeving] 

17.45 uur 

14. Voorbereiding en planning
eerste College vergadering
(FS-20061213.14A (PDF 48K) vergaderdata 
Forum) Nico Westpalm van Hoorn 

15. Rondvraag en sluiting 

17.55 uur  Borrel 
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Verslag vergadering Forum Standaardisatie 

Datum : woensdag 13 december 2006 
Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar 
Tijd  : 13.00 – 18.00 uur 

Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cor Franke CWI  
Cees Hoddenbagh VNO-NCW 
Lex van Hoof  MKB Nederland 
Lieneke Jongeling Northgo College 
Olf Kinkhorst  BKWI  
Joop van Lunteren  Adviseur Forum 
Bart van Rietschote  Geonovum 
Harry van Zon Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Jan Willem Broekema Bureau Forum Standaardisatie (secretaris) 
Han Kogels Shell / Erasmus Universiteit 
Simon Spoormaker  COPAS / Portinfolink 

GBO.Overheid 
Peter Waters  Bureau Forum Standaardisatie (inleider) 
Steven Luitjens Directeur GBO.Overheid 
Rudi van der Valk Bureau Forum Standaardisatie (verslag) 
Sander Zwienink Bureau Forum Standaardisatie (inleider) 

Afwezig 
Hans Franken  Universiteit Leiden 
Ludo Jansen  Orbis medisch en zorgconcern 
Nicole Kroon  Ministerie van Economische Zaken 
Wim van Nunspeet  CBS, divisie SRS 
Gerard Hartsink ABN AMRO 
Bertie Zwetsloot-Schonk LUMC 
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Agenda 

1 Opening en vaststelling agenda  
2 Overdracht secretariaat per 01 februari 2007 
3 Verslag vergadering 01 november 2006 
4 E-facturering
5 NORA; rapportage van de sponsor 
6 Bespreking Advies Framework GII / Durp 
7 E-formulieren
8 Themadefinities Advies.Overheid.nl 
9 Platform Overheid Meta-informatie 
10 Onderzoeksvoorstel ODF 
11 Voortgangsverslag Publicatie van Dossiers 
12 Voorbereiding thema’s; planning eerste College vergadering 
13 Rondvraag en sluiting 

1. Opening en vaststelling agenda
De Voorzitter heet eenieder welkom bij de vergadering. 

De agendapunten 5 (E-facturering) en 12 (NORA) worden als eerste behandeld. 

Tevens kijkt men even kort terug naar het functioneren van het Forum tot nu toe en 
constateert dat er een opgaande lijn is en dat het sponsorship van de thema’s ook op 
een meer pro-actieve en intensievere wijze kan worden ingevuld, d.w.z. dat als een van 
de Forum-leden (namens een sector) iets belangrijk vindt, hij of zij dit ook voor opname 
op de themalijst kan voordragen. Daarnaast kunnen sponsoren intensiever bij de 
voorbereiding van thema’s worden betrokken (buiten de Forumvergaderingen om) omdat 
6x p/jaar een vergadering van het Forum hiervoor weinig ruimte laat. Men spreekt af om 
halverwege 2007 het functioneren van het Forum te evalueren. 

2. Overdracht secretariaat per 01 februari 2007
Vermelding en toelichting dat secretarisrol van het Forum per 1 februari 2007 door 
Steven Luitjens, directeur GBO.Overheid, van Jan Willem Broekema wordt overgenomen. 
Ook stelt de nieuwe senior adviseur van het Bureau, Peter Waters, zich voor. 

3. Verslag vergadering 01 november 2006
Goedgekeurd 

4. E-facturering
Korte inleiding over dit onderwerp door een medewerker van het bureau. De vergadering 
constateert dat de scope van dit onderwerp en de eventule rol van het Forum en College 
m.b.t. dit onderwerp nog niet geheel duidelijk zijn. Wel ziet men het belang, het evident
sectoroverstijgende en de mogelijke impact van het onderwerp en plaatst het op de
themalijst.

Daarnaast vraagt men het bureau te verkennen wat de status van e-facturering is, welke 
partijen daar nu bij betrokken zijn en of een bijzondere rol voor het Forum (sturen i.p.v. 
monitoren) nodig is. Deze verkenning zal  op de volgende Forum-vergadering besproken 
worden. Vanuit het Forum zelf wordt door twee deelnemers het aanbod gedaan om te 
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kijken of binnen hun organisaties een pilot e-facturering kan worden opgestart om 
praktijkervaring op te doen. 

5. NORA; rapportage van de sponsor
In vervolg op de toelichting van de sponsor ontstaat een korte discussie over status en 
reikwijdte van de NORA. De sponsor zegt toe een aantal in de vergadering voorgestelde 
wijzigingen in zijn rapportage aan te brengen. Met overname van die wijzigingen gaat het 
Forum akkoord met de in het rapportage voorgestelde standpunten en procesvoorstellen. 
Men besluit dat het Forum collectief als sponsor voor dit onderwerp optreedt. In aanloop 
naar de verdere uitwerking door het bureau van de in de rapportage voorgestelde punten 
zal Joop van Lunteren hiervoor een voorzet maken (met o.a. aandacht voor mogelijke 
beheerarrangementen van de NORA). 

6. Bespreking Advies Framework GII / Durp
Na een korte inleiding door een bureaumedewerker is er een korte discussie met als 
uitkomst een paar tekstwijzigingen, overname van de voorgestelde beslispunten en de 
extra vraag aan het bureau om uit te zoeken of het Framework GII tot een generiek 
voorbeeld is te bewerken. 

7. E-formulieren
Korte toelichting op de notitie door het bureau. Na een korte discussie worden de in de 
notitie voorgestelde acties overgenomen en worden twee sponsoren benoemd: Harry van 
Zon en Lex van Hoof. Voor de eerstvolgende Forumvergadering wordt een document 
voorbereid en besproken dat wordt geagendeerd op de daarop volgende College-
vergadering. 

8. Themadefinities Advies.Overheid.nl
Korte toelichting door een bureaumedewerker. Na een korte discussie wordt besloten dat 
elk van de onderwerpen in een aparte notitie voor bespreking in het Forum door het 
Bureau wordt voorbereid. Harry van Zon is de sponsor. 

9. Platform Overheid Meta-informatie
Het onderwerp wordt kort ingeleid door het Bureau. De in de notitie (FS05-12-07) 
gestelde adviezen worden door het Forum overgenomen. Omdat het in eerste instantie 
een bureaufaciliteit / -activiteit is, is er nog (geen) sponsor vanuit het Forum. 

10. Onderzoeksvoorstel ODF
Het Forum vraagt het Bureau zich in eerste instantie te beperken tot wat in 3.1 van 
onderzoeksvoorstel (FS05-12-08) staat en de resultaten daarvan in het Forum te 
bespreken. 

11. Voortgangsverslag Publicatie van Dossiers
De in dit verslag (FS05-12-09) voorgestelde aanpak van de publicatie van dossiers wordt 
overgenomen. 

12. Voorbereiding thema’s; planning eerste College vergadering
De vergadering van 24 januari 2007 vervalt. De eerstvolgende Forumvergadering is 7 
maart 2007. Ter voorbereiding van een aantal belangrijke agendapunten wordt 
betrokkenen verzocht deze vooraf bilateraal voor te bereiden. In de Forum-vergadering 
van maart worden de thema’s besproken die in de eerste College vergadering aan het 
College worden voorgelegd. 

FS-20061213-01A       



Pagina 6 van 7 

14. Rondvraag en sluiting
De aanwezigen constateren dat de opkomst van de Forumvergadering beter kan. Diverse 
ideeën m.b.t. de duur en het tijdstip van aanvang passeren de revue. De rode draad is 
om de vergadering rond 15:00 te starten en rond 19:00 te eindigen. Het bureau zal hier 
in de organisatie van de eerstvolgende vergadering rekening mee houden. 

Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Aanpassen format Forum-vergadering Bureau 15 januari 2007 
Informeren Forumleden over het niet 
doorgaan van de vergadering van 24 
januari 2007 

Bureau 01 januari 2007 

Op verzoek van Gerard Hartsink toesturen 
aan de Forumleden van een document over 
Edu Exchange 

Bureau 12 januari 2007 

Besluitenlijst 
Besluit Datum 
E-facturering
Uitgebreidere verkenning (o.a. deelaspecten, hoofdrolspelers,
bestaande activiteiten, relevante wetgeving, blokkades,
mogelijke rol Forum); uit te voeren door het bureau.
Sponsor: Gerard Hartsink

13-12-2006

E-facturering
Op initiatief van 2 leden van het Forum definiëren van 2 pilots
binnen hun eigen organisaties en de daarbij behorende
begeleiding (Nog wel onder voorbehoud van goedkeuring
door de betrokken organisaties)
Bij doorgaan hiervan een begeleidingsgroepje uit het Forum
samenstellen (met o.a. Cor Franke)

13-12-2006

NORA 
Forum gaat akkoord met de in de voortgangsnotitie 
voorgestelde aanpak. 

13-12-2006

NORA 
Forum treed collectief als sponsor op voor de NORA 

13-12-2006

NORA 
Er komt een document met daarin de beantwoording van de 
vragen die in de voortgangsnotitie zijn gesteld (met o.a. 
aandacht voor de mogelijke beheerarrangementen). Dit 
document zal onder regie van het Bureau worden gemaakt; 
Joop van Lunteren maakt hiervoor een voorzet. Daarnaast is 
besloten om over de verhouding/rol van het Forum t.a.v. de 
NORA een soort considerans te schrijven (Bureau maakt een 

13-12-2006
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voorzet). 
Framework GII / DURP 
Akkoord met advies (incl. voorgestelde wijzigingen in doc. 
FS05-12-03). 

13-12-2006

Framework GII / DURP 
Vraag aan het bureau om het Framework als generiek 
voorbeeld (best practice) te herformuleren. 

13-12-2006

E-formulieren
Benoeming Harry van Zon tot sponsor en Lex van Hoof tot
co-sponsor.

13-12-2006

E-formulieren
Voorbereiden document advies E-formulieren voor
eerstvolgende College-vergadering (ter bespreken in
Forumvergadering van 7 maart 2007)

13-12-2006

Themadefinitie Advies.Overheid.nl 
De onderwerpen worden op de longlist gezet en voorbereid 
door het Bureau. 
De onderwerpen/projecten: webmetadata, decentrale 
regelgeving, internetpublicatie van vergunningen, 
samenwerkende catalogi, bekendmakingen 

13-12-2006

Themadefinitie Advies.Overheid.nl 
Harry van Zon is sponsor 

13-12-2006

Platform Overheid Meta-informatie 
Het Forum plaatst dit onderwerp op de longlist 

13-12-2006

Platform Overheid Meta-informatie 
Forum geeft het Bureau opdracht om het Platform Overheid 
Metadata voor te zitten en te faciliteren (met een budget van 
€ 50.000,-  (uit het budget voor ondersteuning van 
communities) 

13-12-2006

Onderzoeksvoorstel ODF 
Bureau werkt vragen uit 3.1.1. van onderzoeksvoorstel 
(FS05-12-08) verder uit en presenteert de resultaten daarvan 
in het Forum. 

13-12-2006
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