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Agenda Forum Standaardisatie  

Datum :  woensdag 22 augustus 2007 
Tijd  :  14.00 – 18.00 uur 
Locatie :  Landgoed Voorlinden; Buurtweg 90, 2244 AG, Wassenaar  

Nr. 01 Opening voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Nr. 02 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 
Bijlagen FS20070822.02 (dit document) 

Nr. 03 Verslag 
Forumvergadering 18 
april 2007 

Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Bijlagen FS-20070822.03(verslag vergadering Forum 18 april 2007) 
Goedkeuren 

Nr. 04 Interoperabiliteit in de 
zorg 

Bertie Zwetsloot-Schonk 45 min. 

Bijlagen   (PDF 55K) verkenning 
FS-20070822.04(PDF 202K) bijlage 
Instemming toewijzing budget verkenning en POC CEN 13606 archetypes 

Nr. 05 Evaluatie Tallinn Nico Westpalm van Hoorn 15 min. 
Bijlagen FS-20070822.05(PDF 67K) (Verslag en prioriteiten) 

Mondelinge inventarisatie mening leden 

Nr. 06 Evaluatie advies open 
standaarden 

Peter Waters 15 min. 

  Bijlagen FS-20070822.06A (PDF 768K) (Brief Forum aan stas EZ) 
FS-20070822.06B (PDF 119K) (Advies Open Standaarden 1.0) 
FS-20070822.06C (PDF 349K) (Eindrapport open standaarden) 
FS-20070822.06D (PDF 92K) (Geleidebrief EZ bij actieplan 27.7) 
FS-20070822.06E (PDF 138K) (Actieplan EZ 7.7) 
Mondelinge inventarisatie mening leden 

Nr. 07 Prioriteiten voor komend 
jaar inclusief Lijsten 

Nico Westpalm van Hoorn 10 min. 

Bijlagen FS-20070822.07 (PDF 108K) 
Instellen werkgroep die voorstel voorbereidt 

Nr. 08  WDO in vervoersketen Simon Spoormaker 15 min. 
Bijlagen FS-20070822.08  (PDF 61K) notitie 

FS-20070822.08A(PDF 72K) bijlage 
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Instemmen met toewijzen budget voor onderzoek WDO in vervoersketen 

Nr. 09 Semantiek Yola Park 10 min. 
Bijlagen FS-20070822.09 (PDF 58K) 

Instemmen met toewijzen budget voor ontwikkelen en testen format 

Nr. 10 Participatie in EIF 2.0 Peter Waters 15 min. 
Bijlagen FS-20070822.10 (PDF 51K) 

FS-20070822.10 bijlage (PDF 77) 
Discussie en beantwoorden vragen uit notitie 

Nr. 11 Voortgang en stand van 
zaken projecten 

Nr. 11A e-Factureren Gerard Hartsink 10 min. 
Bijlagen FS-20070822.11A (PDF 47K) (Voortgang) 

Agenderen op 3 oktober 

Nr. 11B Authenticatie Harry van Zon 10 min. 
Agenderen voor 3 oktober 

Nr. 11C NORA 2.0 Cees Hoddenbagh 10 min. 
Bijlagen FS-20070822.11C (PDF 49K) (Voorstel advies) 

Agenderen voor 3 oktober 

Nr. 11D Interoperabiliteitsraamwerk Peter Waters 10 min. 
Bijlagen FS-20070822.11D (PDF 54K) (Voortgang) 

Agenderen voor 3 oktober 

Nr. 11E Verkenning Onderwijs Peter Waters   10 min. 
Agenderen voor 3 oktober 

Nr. 12 Concept agenda College 
op 21 november 2007 

Nico Westpalm 5 min. 

Bijlagen FS-20070822.12 (PDF 41K) 
Instemmen met concept agenda als richtsnoer voor verdere activiteiten  

Nr. 13 Concept agenda Forum-
vergadering 3 oktober 

Peter Waters 10 min. 

Bijlagen FS-20070822.13 (PDF 42K) 

Nr. 14 Rondvraag / afsluiting 10 min.
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Verslag vergadering Forum Standaardisatie 

Datum  : 22 augustus 2007 
Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar 
Tijd : 14.00 – 18.00 uur 

Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Gerard Hartsink ABN AMRO
Cees Hoddenbagh VNO-NCW
Lex van Hoof  MKB 
Ludo Jansen  Orbis medisch en zorgconcern (vanaf punt 4) 
Olf Kinkhorst  BKWI (vanaf halverwege punt 4) 
Han Kogels Erasmus Universiteit
Joop van Lunteren  Adviseur Forum 
Steven Luitjens  Directeur GBO.Overheid (tot punt 7 d) (secretaris) 
Bart van Rietschote voorzitter Geonovum
Simon Spoormaker  Portinfolink & COPAS 
Hans Wanders CIO Platform
Bertie Zwetsloot-Schonk LUMC 

GBO.Overheid 
Marian Barendrecht-Deelen Bureau Forum Standaardisatie 
Martin Mollema Bureau Forum Standaardisatie 
Yola Park Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters  Bureau Forum Standaardisatie 

Overig 
Roel Stap LUMC - NICTIZ 

Afwezig 
Cor Franke CWI
Lieneke Jongeling Northgo College
Nicole Kroon Ministerie van Economische Zaken 
Wim van Nunspeet CBS, divisie SRS 
Harry van Zon Ministerie van Binnenlandse Zaken 
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Agenda 

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag Forumvergadering 17 april 2007
4. Interoperabiliteit in de zorg
5. Evaluatie Tallinn (8)
6. Evaluatie advies open standaarden (5)
7. Prioriteiten voor komend jaar inclusief Lijsten (9)
8. WDO in vervoersketen (6)
9. Semantiek (10)
10. Participatie in EIF 2.0 (11)
11. Voortgang en stand van zaken projecten (7)

a. e-Factureren
b. Authenticatie
c. NORA 2.0
d. Interoperabiliteitsraamwerk
e. Verkenning Onderwijs

12. Concept agenda College op 21 november 2007 (13)
13. Concept agenda Forum-vergadering 3 oktober 2007 (12)
14. Rondvraag/afsluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet een ieder welkom en stelt twee 
nieuwe gezichten voor: Marian Barendrecht als secretaris van het Bureau en Hans 
Wanders als lid van het Forum. Bovendien wordt Roel Stap welkom geheten  

2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt een wijziging voor vanwege de samenhang tussen de punten 5 
(Tallinn) en 7 (Prioriteiten komend jaar); deze zouden samen besproken kunnen worden 
aansluitend aan punt 11 (Voortgang projecten). 

3. Verslag vergadering 17 april 2007
Opgemerkt wordt dat de data op de agenda niet corresponderen met de datum van de 
vergadering en dat er bij Han Kogels een andere organisatie vermeld dient te worden.  
Mede in verband met de communicatie-functie van het verslag wordt besloten de huidige 
vorm van de verslagen te handhaven: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.  
Van de actielijst blijven staan de punten: 
Opstellen voordracht voor benoeming nieuwe leden: is deels gebeurd, deels is het 
wachten op een reactie van VNG. Volgende keer terugkomen op hoe de wetenschap te 
benaderen i.v.m. het vertrek van Franken. 
Communicatieplan hangt nog. Het lijkt nog te vroeg om onze plannen breder te 
communiceren. Wachten tot tijd rijp is. 
Daarop wordt het verslag vastgesteld. 

4. Interoperabiliteit in de zorg
Door Bertie Zwetsloot wordt een presentatie gegeven over Data-acquisitie voor Beleid en 
de rol van het EPD (bijlage). Zij begint met te stellen dat in Tallinn is gebleken dat 
wanneer er services en de daarbij behorende criteria worden gedefinieerd, standaarden 
een vanzelfsprekend middel zijn om die services te bereiken. Hoewel de gezondheidszorg 
overwegend privaat georganiseerd is en het Forum daar om die reden in principe geen 
directe bemoeienis mee zou hebben, zou, door de focus op de publiek/private informatie 
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uitwisseling te richten, het Forum  wellicht een taak kunnen hebben op het gebied van 
standaarden in de gezondheidszorg.  
Tijdens de presentatie blijkt dat er een standaard is, de Europese EPD norm (EN 13606), 
maar dat Nederland heeft tegen gestemd (vermoedelijk omdat er al een bepaalde route 
was ingeslagen en een koersverandering daarom niet wenselijk was). 
De vraag die beantwoord moet worden is of het Forum denkt dat een nader onderzoek 
nuttig is en of dit bovensectorale probleem binnen het domein van het Forum valt.  
Geconcludeerd wordt dat het Forum in beginsel positief staat tegenover het voorstel, 
maar dat het belangrijk is dat er draagvlak is in de sector en dat VWS het idee 
ondersteunt. Er wordt een werkgroep geformeerd bestaande uit Ludo Jansen, Steven 
Luitjens, Joop van Lunteren, Yola Park, Nico Westpalm van Hoorn en Bertie Zwetsloot. 
Deze werkgroep zal een nader standpunt formuleren waarna terugkoppeling aan het 
Forum volgt. 

5. Evaluatie advies open standaarden
Met inachtneming van het door het Forum opgestelde Advies Open Standaarden heeft EZ 
een concept Actieplan opgesteld. Geconstateerd wordt dat in het Actieplan de indruk 
wordt gewekt dat het advies van het Forum is overgenomen, terwijl het Forum van 
mening is dat dat op belangrijke punten, althans in de versie van het Actieplan die nu 
beschikbaar is, niet het geval is.  
Afgesproken wordt dat EZ gevraagd wordt om de laatste versie van het Actieplan. Indien 
in deze laatste versie het standpunt van EZ op voornoemde belangrijke punten nog 
steeds af blijkt te wijken van het advies van het Forum, zal de voorzitter namens het 
Forum een brief aan EZ doen uitgaan waarin nogmaals melding wordt gemaakt van het 
standpunt van het Forum met betrekking tot de betreffende punten. 

6. WDO in vervoersketen
Door Simon Spoormaker wordt uiteengezet dat het streven is om in de nieuw in te 
voeren versie van het WDO datamodel (3.0) meer gegevens op te nemen die een relatie 
hebben met vervoer, maar een breder terrein bestrijken (zoals bijv. gevaarlijke stoffen, 
landbouw, security). Joop van Lunteren meldt dat EZ momenteel bezig is met de 
voorbereiding van het programma ketenherinrichting en twee van de pilots lijken dicht 
tegen dit terrein aan te liggen. Het is dus belangrijk met EZ af te stemmen. Voorts wordt 
gesteld dat het niet alleen als een technisch probleem gezien moet worden, maar dat ook 
aandacht besteed zal moeten worden aan het implementatiescenario. Het probleem moet 
breder bekeken worden dan alleen vanuit het perspectief van de douane. De vraag zou 
moeten zijn of alle onderwerpen met een enkele standaard toe zouden kunnen. 
Het Forum staat positief tegenover het voorstel, maar belangrijk is dat de stakeholders 
er bij betrokken worden. Er wordt een werkgroep geformeerd bestaande uit Han Kogels, 
Steven Luitjens, Simon Spoormaker en Nico Westpalm van Hoorn. Deze werkgroep zal bij 
de volgende vergadering een plan van aanpak met een offerte presenteren. 

7. Voortgang en stand van zaken projecten
a. e-Factureren

Het rondje langs de belanghebbenden is nog niet afgerond.  
Op de drie verschillende niveaus Nederland – Europa – Global zijn de 
volgende ontwikkelingen te melden: 
Nederland: discussie VNO-NCW en MKB Nederland; beleidsadvies voor de 
besturen van VNO-NCW en MKB wordt in oktober 2007 verwacht. 
Europa: Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd waarin de 
problemen zijn geïdentificeerd en er zijn op verschillende niveaus 
afspraken gemaakt over het te volgen traject. De European Association of 
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Corporate treasurers en de Euro Banking Association hebben elk een 
vervolgstap gemaakt in de creatie van een Europese oplossing gebaseerd 
op globale standaards. 
Global: verschillende ontwikkelingen op mondiaal niveau. 
Co-sponsor van dit project is op dit moment de belastingdienst; CWI kan 
mogelijk optreden als pilot. Ook ECT overweeg een pilot met de UN-
CEFACT e-factureringsstandaard. UN-CEFACT en ISO hebben een afspraak 
over de vervolgstap voor e-invoicing standaard als onderdeel van de 
financiële (betaal)keten. 

b. Authenticatie
De Ministeries van Binnenlandse Zaken en EZ zijn doende een concreet 
rapport op te stellen. Het bedrijfsleven is nog niet geconsulteerd voor dit 
rapport. Op 3 oktober zal hier, wanneer Harry van Zon aanwezig is, 
mogelijk meer informatie over volgen. Verzoek aan het Bureau voor de 
volgende vergadering informatie op papier aan te leveren. 

c. NORA versie 2.0
Besloten wordt dat de door het Bureau ingediende notitie (FS08-08-11C) 
als uitgangspunt zal dienen voor het op te stellen advies. 

d. Interoperabiliteitsraamwerk
Er is een begeleidingsgroep ingesteld waarin de belangrijkste stakeholders 
plaats hebben. Er wordt door RAND eerst een vooronderzoek gedaan, 
waarbij onderzocht wordt hoe datgene wat er al is gewaardeerd dient te 
worden. 
Olf Kinkhorst heeft aangegeven een wat meer inhoudelijk stuk te willen 
leveren. Afgesproken wordt dat Kinkhorst in ieder geval voor de 
eerstvolgende vergadering van RAND en de begeleidingsgroep wordt 
uitgenodigd. 
Gerard Hartsink bepleit om vooral de service concepten mee te nemen in 
de discussie. 

e. Verkenning Onderwijs
De verkenning is afgerond en binnenkort (d.w.z. na terugkeer vakantie 
Lieneke Jongeling) wordt het concept eindrapport besproken. Alle 
betrokken partijen hebben enthousiast meegewerkt en Peter Waters stelt 
benieuwd te zijn naar de aanbevelingen. 

De voorzitter stelt vast dat het concept van sectorverkenning blijkbaar werkt en stelt 
voor op de volgende agenda een aantal sectoren te prioriteren om een verkenning uit te 
voeren. Peter Waters stelt dat bijv. de sector veiligheid een interessante sector voor een 
verkenning zou kunnen zijn. 

8. Evaluatie Tallinn
Peter Waters doet verslag van het bezoek aan Tallinn. Het bezoek was zeer geslaagd en 
inhoudelijk heel stimulerend. In Estland wordt het functioneren van de overheid als 
uitgangspunt voor het inrichten van de interoperabiliteit genomen. Daarbij zijn 
prioriteiten gelegd bij X-Road en bij authenticatie.  

9. Prioriteiten voor komend jaar inclusief Lijsten
Peter Waters constateert dat het Forum tot nu toe toch vooral ad hoc bezig is geweest. 
Om echt vooruitgang te willen boeken is het belangrijk dat het Forum voor zichzelf een 
programma opstelt en aangeeft waaraan prioriteit gegeven gaat worden. Er zou echter 
wel ruimte moeten blijven bestaan om ad hoc projecten aan te pakken. Om een dergelijk 
programma te kunnen opstellen zullen eerst een aantal randvoorwaarden gecreëerd 
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moeten worden. Zo zal er bijv., voordat de door EZ gevraagde lijst met standaarden kan 
worden opgesteld, eerst een aantal begrippen gedefinieerd moeten worden. In de door 
het Bureau voorgestelde Transitie fase zouden een aantal zaken afgesproken moeten 
worden die als uitgangspunt kunnen dienen voor de toekomst. De Forum-leden wordt 
gevraagd om, samen met het Bureau, een schets te maken van waar het naartoe moet 
en hoe daar te komen. 
Een dergelijke aanpak zou dan leiden tot twee naast elkaar bestaande lijnen in het 
functioneren van het Forum: enerzijds de generieke voorzieningen (“Tallinn in 
Nederland”), anderzijds de eerdergenoemde verkenningen per sector (laatste alinea punt 
7). 
Voor wat betreft het punt van de generieke voorzieningen zou niet geprobeerd moeten 
worden de Estse situatie te copiëren, maar de voor de Nederlandse situatie bruikbare 
elementen te gebruiken om interoperabiliteit te bereiken. Daarnaast zou ook bekeken 
moeten worden welke belemmeringen er weggenomen dienen te worden om tot 
interoperabiliteit te komen. 
Het Forum zou zichzelf een of meerdere doelen dienen te stellen zodat daar gedurende 
de zittingsperiode naartoe gewerkt kan worden. Van belang is dat het Forum daarbij niet 
buiten de gestelde taak treedt.  
Er wordt een werkgroep ingesteld bestaande uit Gerard Hartsink, Cees Hoddenbagh, Joop 
van Lunteren en Nico Westpalm van Hoorn. Deze werkgroep zal over het programma 
voor 2008 en over de te stellen doelen brainstormen. Afgesproken wordt dat de agenda 
van de vergadering van 31 oktober a.s. ruimte zal bieden om hier verder over te praten. 

10. Semantiek
EZ heeft gevraagd om een lijst met standaarden op te stellen. Om dat te kunnen doen 
dient eerst een overzicht van gebruikte begrippen gemaakt te worden. Peter Waters stelt 
voor om een format te ontwikkelen waarmee de bestaande begrippenlijsten beschreven 
kunnen worden, om te beginnen op een of twee gebieden om te bekijken of dat format 
werkt. Vervolgens dient bekeken te worden hoe een en ander geïmplementeerd kan 
worden.  
Het lijkt van belang dat er ook een lijst komt van de begrippenlijsten die er al zijn. 
Uiteindelijk dient er een semantische lijst, een soort meta-taal te ontstaan waarin de 
begrippen gedefinieerd worden. Het Forum zou aan de betrokkenen moeten aanreiken 
welke definities er voor begrippen zijn en zo kunnen stimuleren dat partijen in onderling 
overleg tot één lijst komen. 
Het onderwerp herbergt het gevaar van te diepgaand onderzoek zonder praktisch belang. 
Gerard Hartsink adviseert om er iemand van het NEN bij te betrekken om te voorkomen 
dat er dubbel werk gedaan wordt. CBS is een van de belangrijkste stakeholders en Wim 
van Nunspeet is sponsor van het project. 

11. Participatie in EIF 2.0
Besloten wordt dat Martin Mollema als Nederlandse vertegenwoordiger deel zal nemen 
aan een werkgroep die onder het voorzitterschap van de Europese Commissie het nieuwe 
EIF zal voorbereiden. Het betreft een inspanning van 0,25 fte gedurende ongeveer zes 
maanden. 

12. Concept agenda Forum vergadering 3 oktober 2007
De voorzitter stelt voor om vanaf nu elke vergadering even stil te staan bij de algehele 
voortgang (het “Tallinn-verhaal”) en wil daartoe graag op 3 oktober al een eerste aanzet 
voor het programma willen hebben. 
Gerard Hartsink zou graag XBRL voortgang geagendeerd zien; het Bureau probeert voor 
3 oktober een A4 met informatie hierover te leveren. 
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Het plan van aanpak m.b.t. WDO moet ook toegevoegd worden. 

Geconstateerd wordt dat de werkwijze van het Forum meebrengt dat de agenda meer 
onderwerpen zal gaan bevatten die in sub-groepen zijn voorbesproken en ter 
vergadering kort toegelicht dienen te worden. 

13. Concept agenda Collegevergadering 21 november 2007
Vastgesteld wordt dat het onderwerp Authenticatie (punt 6) ook autorisatie dient te 
omvatten. 

14. Rondvraag en sluiting
Algemeen wordt gesteld dat co-sponsorschap en werk in sub-groepen de effectiviteit van 
de werkzaamheden verhogen. Plenair kan niet alles meer uitgebreid besproken worden 
en er dient te worden toegewerkt naar een werkwijze van bespreken en voorbereiden in 
subgroepen en toetsing door de vergadering van voortgang en eindresultaat. 
Hans Wanders verzoekt om een lijst met vergaderdata en vraagt of er nog vragen aan 
het Forum zijn gesteld waarop nog geen antwoord is geformuleerd; dat laatste blijkt niet 
het geval te zijn. 
De voorzitter meldt nog dat de Forum-vergadering van november is verplaatst naar 31 
oktober en sluit vervolgens de vergadering om 17.30 uur onder dankzegging voor alle 
inbreng. 

Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Opstellen voordracht voor benoeming 
nieuwe leden 

Voorzitter en 
bureau 

Opstellen Communicatieplan Voorzitter en 
bureau 

Ca. december 2007 

Formuleren nader standpunt 
Interoperabiliteit in de zorg 

Werkgroep 20 september 2007 

Reactie naar EZ n.a.v. concept Actieplan 
EZ 

Voorzitter en 
bureau 

Augustus 2007 

Plan van aanpak + offerte WDO Werkgroep 20 september 2007 
Stand van zaken authenticatie melden Bureau 20 september 2007 
Co-sponsor aanwijzen voor alle 
standaardisatie onderwerpen 

Voorzitter en 
bureau 

20 september 2007 

Stand van zaken XBRL melden Bureau 20 september 2007 

Besluitenlijst 
Besluit Datum 
Ingestemd wordt met het ontwikkelen van een format 
waarmee bestaande begrippenlijsten omschreven kunnen 
worden. 

Augustus 2007 

Besloten wordt dat Martin Mollema zal deelnemen aan 
werkgroep EIF 2.0 

Augustus 2007 
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