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Plan van aanpak onderzoek WDO 
In de vergadering op 22 augustus 2007 van het Forum Standaardisatie hebben de leden Han 
Kogels, Nico Westpalm van Hoorn, Steven Luitjens en Simon Spoormaker aangeboden om in 
klein comité te verkennen hoe het voorstel om een onderzoek in te stellen naar WDO 
datamodel in een breder perspectief is te plaatsen. Een logisch kader is het single window 
concept: één loket voor de afhandeling van btw-afdrachten en douaneformaliteiten. De 
uitwerking van een Nederlandse Single window vereist een sterke coördinatie van activiteiten 
door een groot aantal betrokken instanties. Een belangrijk issue hierbij is de interoperabiliteit 
tussen verschillende voorzieningen die berichtenverkeer faciliteren.  

Voor dit onderzoek stellen we de volgende stappen voor: 
1. Plaats het WDO datamodel in de context van het “single window” concept;
2. Benoem naast Simon Spoormaker een co-sponsor. Han Kogels heeft het verzoek om

deze rol op zich te nemen gehonoreerd;
3. Stel een begeleidingsgroep samen in overleg met de indiener van het verzoek, Ko

Zonruiter van het Ministerie van Financiën;
4. Maak een opdrachtformulering om het onderzoek uit te zetten;
5. Beschrijf de huidige situatie (ist) van WDO;
6. Beschrijf de toekomstige situatie (soll) van het WDO datamodel;
7. Analyseer en beschrijf het transitiepad dat afgelegd moet worden om van ist naar soll

te komen in de vorm van een advies;
8. Presenteer deze eerste fase in het Forum Standaardisatie;
9. Bespreek zodra dit opportuun is wat er van het College Standaardisatie wordt

gevraagd ;
10. Breidt het onderzoek uit met een visie wat er nodig is om interoperabiliteit tussen de

verschillende voorzieningen die berichtenverkeer faciliteren te bereiken;
11. Presenteer deze beschouwingen in het Forum Standaardisatie;
12. Bespreek en stel vast wat met het onderzoeksverslag en beschouwingen verder wordt

gedaan;
13. Breng een verzoek of advies uit aan het College.

Verzoek aan het Forum Standaardisatie 
We verzoeken het Forum Standaardisatie akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een 
onderzoek naar invoering van het WDO datamodel binnen de context van het single window 
concept. 
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