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Agenda Forum Standaardisatie  
 
Datum   :  woensdag 20 februari 2008 
Tijd   :  14.00 – 18.00 uur 
Locatie   :  Landgoed Voorlinden  
 
 
Nr. 01 Opening voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 
 Introductie nieuwe Forumleden 
 
 
Nr. 02 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 
Bijlage FS20080220.02 
 
 
Nr. 03 Verslag 

Forumvergadering 19 
december 2007 

Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Bijlage FS20080220.03 (PDF 52K) 
 Ter goedkeuring 
 
 
Nr. 04 Rapportage afgelopen 

jaar – verslag 2007 
Nico Westpalm van Hoorn 10 min. 

Bijlage FS20080220.04 (PDF 69K) 
 Ter goedkeuring 
 
 
Nr. 05 Authenticatie Harry van Zon 30 min. 
Bijlage FS20080220.05 (PDF 34K) 
 Ter bespreking 
 
 
Nr. 06 Interoperabiliteits-

raamwerk 
Sander Zwienink 30 min. 

Bijlagen FS20080220.06A (PDF 33K)  
FS-20080220.06B (PDF 81K)  
FS20080220.06C (PDF 55K) 

 Ter bespreking 
 
 
Nr. 07 Voortgang actieplan 

Nederland Open in 
Verbinding 

  

Bijlage Actieplan 
 Ter kennisname 
 
Nr. 07A Aanwijzing MP Michel Verhagen 20 min. 
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Bijlage FS20080220.07A (PDF 28K) 
 Ter bespreking 
 
Nr. 07B Lijst met standaarden Peter Waters/VKA-

vertegenwoordiger 
25 min. 

Bijlagen FS20080220.07B1 (PDF 33K) 
FS20080220.07B2 (PDF 189K
)  Ter bespreking 

 
 
Nr. 08 Lopende onderzoeken   

 
Nr. 08A Analyse wettelijk kader Peter Waters 5 min. 
 
Nr. 08B Semantiek Yola Park 5 min. 
 
Nr. 08C WDO Simon Spoormaker 5 min. 
 
 
Nr. 09 EFactureren  45 min. 
 Presentatie Dialogic 
 
 
Nr. 10 Communicatie   

 
Nr. 10A Aanbieding RAND rapport 

aan dhr. Rinnooy Kan 
Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

 Mondeling verslag 
 
Nr. 10B Publicatie Yola Park 5 min. 
 Voortgang 
 
 
Nr. 11 Forum-reis 2008 Nico Westpalm van Hoorn 15 min. 
Bijlage FS20080220.11 (PDF 18K) 
 Ter bespreking 
 
 
Nr. 12 Concept agenda 

Forumvergadering 9 
april 2008 

Nico Westpalm van Hoorn 5min. 

Bijlage FS20080220.12 (PDF 19K)   
 Ter kennisname 
 
 
Nr. 13 Rondvraag / afsluiting  10 min. 
 



 

   
FS20080220.02 

 
 
 
 

Verslag vergadering Forum Standaardisatie 
 
 
Datum   : 20 februari 2008 
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 
Lieneke Jongeling   Northgo College 
Olf Kinkhorst    BKWI 
Steven Luitjens  Directeur GBO.Overheid (secretaris) (vanaf punt 4) 
Joop van Lunteren  Adviseur Forum (vanaf punt 5) 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Bart van Rietschote   voorzitter Geonovum 
Simon Spoormaker   Portinfolink & COPAS 
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Hans Wanders   Randstad Holding (vanaf punt 5) 
Harry van Zon   Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
GBO.Overheid 
Marian Barendrecht-Deelen  Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Yola Park    Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
Sander Zwienink   Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Michel Verhagen   Ministerie van Economische Zaken (vervanging  

Nicole Kroon) (vanaf punt 4) 
Piet-Hein Minnecre   Verdonck, Klooster & Associates (agendapunt 7B) 
Ronald Batenburg    Dialogic (agendapunt 9) 
Barbara van den Berg  Dialogic 
Gerard Bottemanne   GBNED  
 
Afwezig 
Cor Franke    CWI 
Lex van Hoof    MKB 
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Nicole Kroon    Ministerie van Economische Zaken 
Bertie Zwetsloot-Schonk  LUMC 
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Agenda 
 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag Forumvergadering 19 december 2007  
4. Rapportage afgelopen jaar – verslag 2007 
5. Authenticatie 
6. NORA 3.0/Interoperabiliteitsraamwerk 
7. Voortgang Actieplan Nederland Open in Verbinding 

A. Aanwijzing MP 
B. Lijst met standaarden 

8. Lopende onderzoeken 
 A. Analyse wettelijk kader 
 B. Semantiek 
 C. WDO 
9. eFactureren 
10. Communicatie 

A. Aanbieding RAND rapport 
B. Publicatie 

11. Forum-reis 2008 
12. Concept agenda Forumvergadering 9 april 2008 
13. Rondvraag/afsluiting 
 
1. Opening (en pauze) 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen welkom en 
stelt Peter van Tienhoven voor als lid van het Forum. De berichten van verhindering 
worden doorgegeven en Joop van Lunteren heeft laten weten wat later te zullen 
komen. 
 
Voor de pauze, na agendapunt 6, meldt de voorzitter dat Yola Park heeft besloten het 
Bureau Forum Standaardisatie te verlaten en dat zij vandaag de vergadering voor het 
laatst bijwoont. Datzelfde geldt voor Harry van Zon die eveneens binnenkort van baan 
zal veranderen. Beiden worden van harte bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.  
 
2. Agenda 
Geen bijzonderheden. 
 
3. Verslag Forumvergadering 19 december 2007 
Het verslag wordt vastgesteld. Voor wat betreft de actiepunten wordt de notitie “prijs 
van informatie” doorgeschoven naar de vergadering van 9 april a.s. 
 
4. Rapportage afgelopen jaar – verslag 2007 
Het verslag wordt voor het grootste deel ter kennisgeving aangenomen. M.b.t. de 
SWOT analyse is het Forum van mening dat opname van een dergelijke analyse zinvol 
kan zijn, maar dan in de vorm van het benoemen van risico’s in het verslag. Deze zorg- 
en aandachtspunten kunnen dan evt. op de agenda van de Forumvergaderingen 
geplaatst worden. Als voorbeeld worden genoemd de ongelijke verdeling van workload 
over de forumleden (opgemerkt wordt dat de inzet van de resp. forumleden sterk 
afhankelijk is van het onderwerp) en het belang van slagvaardigheid van het College en 
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hoe het Forum hieraan kan bijdragen. De voorzitter meldt dat aan dit laatste punt 
tijdens de forumvergadering van 9 april a.s. aandacht zal worden besteed. 
Harry van Zon meldt dat het rapport van de Commissie Wallage/Postma de aanbeveling 
bevat de vrijblijvendheid te verminderen. Dit kan de daadkracht van het College 
positief beïnvloeden. 
De voorzitter vraagt het Bureau het rapport ter kennisname aan de Forumleden rond te 
sturen. 
 
Voor wat betreft Agenda 2008 wordt nog opgemerkt dat het onderwerp “authenticatie” 
wellicht eerder bovensectoraal is. Voorts wordt het belang van aandacht voor “Europa” 
onderstreept. 
 
5. Authenticatie 
De notitie over authenticatie leidt niet tot grote inhoudelijke discussie. De algehele 
tendens is dat het een verhaal is waar je niet tegen kunt zijn. Er dient wel een koers 
gekozen te worden m.b.t. het proces.  
Enerzijds heeft de overheid op het gebied van authenticatie een bepaalde verantwoor-
delijkheid en anderzijds is er een duidelijke rol voor marktpartijen. Er wordt besloten 
een sponsorgroep in te stellen (bestaande uit Joop van Lunteren, Gerard Hartsink, 
Harry van Zon en Michel Verhagen) die voor de vergadering van 9 april a.s. een 
concept notitie voor het College gereed zal hebben. Deze notitie zal het authenticatie 
probleem benoemen en uitleggen en vervolgens de uitgangspunten van BZK en EZ 
melden. Bovendien zal in deze notitie melding gemaakt worden van een te houden 
consultatie, waarbij wordt nagegaan of er marktpartijen zijn die in deze kwestie een rol 
willen spelen. Deze consultatie zal voor de zomer afgerond moeten zijn zodat er voor 
de Collegevergadering van 12 november a.s. een compleet verhaal is. 
 
6. NORA 3.0/Interoperabiliteitsraamwerk 
Sander Zwienink licht de koers m.b.t. NORA 3.0 nader toe. Er zal (in februari) een 
tweedaagse workshop plaatsvinden waar met een aantal experts over de inhoud zal 
worden gebrainstormd. Deze workshop moet een outline opleveren waarmee 
vervolgens een vliegende start gemaakt kan worden. Cor Franke heeft zich bereid 
verklaard mee te denken. 
Er bestaat enige onduidelijkheid over de tenaamstelling van het geheel. Er komt een 
NORA 3.0 en het interoperabiliteitsraamwerk is daarvan het strategiekatern. 
Op de vier beslispunten in de notitie wordt positief beslist. 
 
7.A Voortgang Actieplan Nederland Open in Verbinding – Aanwijzing MP 
Michel Verhagen licht de gang van zaken m.b.t. de (concept) aanwijzing van de 
Minister-President toe. Deze aanwijzing staat geagendeerd voor de eerstvolgende 
vergadering van de CEKI. 
Peter Waters merkt op dat de verwachting m.b.t. de te leveren lijst met standaarden 
zoals die gewekt wordt door de aanwijzing niet realistisch lijkt te zijn. In juni 2008 zal 
er nog maar een zeer beperkte lijst zijn die langzaamaan zal groeien. Dit groeiproces 
dient aan de Kamer duidelijk gemaakt te worden, bijv. door dit duidelijker in de 
toelichting bij de aanwijzing op te nemen. 
Overigens wordt geconstateerd dat trage groei van de lijst het risico met zich brengt 
dat iedereen zijn eigen standaarden gaat maken en gebruiken. Geopperd wordt dat het 
misschien mogelijk is een lijst af te leveren met zowel vastgestelde standaarden en als 
met een werkvoorraad van standaarden. Tenslotte wordt nog aandacht gevraagd voor 
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eventuele methoden van sanctionering. Michel Verhagen geeft aan dat daaraan is 
gedacht en dat ontoelaatbare afwijking van het comply or explain regime gevolgen zal 
kunnen hebben voor het goedkeuren van de begroting. 
 
7.B  Lijst met standaarden 
Peter Waters doet verslag van de stand van zaken. VKA heeft een korte lijst opgeleverd 
en de eerste fase is daarmee afgerond. Deze korte lijst kan in het kader van de zgn. 
comply-or-explain procedure voor open standaarden (in de vorm van een rijksbrede 
instructie, in voorbereiding) gebruikt worden. De tweede fase zal eind juni worden 
afgerond en bestaan uit de volgende elementen: criteria voor opname op de lijst, 
levenscyclus standaarden, procedures, meer standaarden. Met VKA wordt overleg 
gevoerd om de tweede fase zo in te richten dat de procedure en de criteria kunnen 
worden toegepast op een deel van de standaarden op de eerste lijst. Er is een 
begeleidingsgroep ingesteld (met de Forumleden Cees Hoddenbagh, Olf Kinkhorst en 
Michel Verhagen) die gezamenlijk de go/no-go beslissing voor fase twee zal nemen. 
Opnieuw komt het probleem aan de orde van de afwijkende verwachting van de Kamer 
m.b.t. het aantal standaarden dat op de lijst zal staan. Het Forum ziet hierin geen rol 
voor zichzelf; EZ zal voor de juiste informatie aan de Kamer moeten zorgen. 
De Forumleden worden uitgenodigd signalen binnen hun sector op te pikken en waar 
mogelijk actief te zoeken naar geschikte standaarden voor de na fase twee op te 
leveren lijst. 
 
8. Lopende onderzoeken 
8.A  Analyse wettelijk kader: loopt. 
8.B  Semantiek: de ontvangen offertes gaven onvoldoende antwoord en er is een  
 time-out ingelast. 
8.C  WDO Datamodel: loopt. Onderzocht wordt wat de beoogde uitbreiding naar  
 
 

andere departementen voor Nederland betekent. Han Kogels en Simon  
Spoormaker treden op als sponsoren. 

 
9. eFactureren 
Ronald Batenburg van Dialogic doet verslag van de aanpak van het onderzoek en 
presenteert een aantal voorlopige aanbevelingen/conclusies. Voor het Forum lijkt van 
belang de aanbeveling om te proberen invloed uit te oefenen op een snelle vaststelling 
van een internationale en open cross-industry standaard voor e-invoicing, als 
bijvoorbeeld UN/Cefact. 
Na de presentatie van Dialogic meldt Gerard Hartsink dat er in het bestuur van ECP.nl 
het besluit genomen is om zoveel als mogelijk bij te dragen aan een goede organisatie 
van de consulatieronde en om zo goed als mogelijk awareness te creëren voor het 
europese wetgevingstraject. Bovendien is er een werkgroep opgericht door VNO/NCW 
en MKB Nederland (waarin de forumleden Kogels, Hoddenbagh en Hartsink zitting 
hebben). Beide partijen zullen hun middelen inzetten ingeval er juridische problemen 
rijzen met betrekking tot het Europese verhaal over e-factureren. Op dat Europese 
niveau is er inmiddels een expert groep voor electronic invoicing, in welke groep Gerard 
Hartsink zitting heeft. Uiterlijk eind 2009 dient een en ander afgerond te zijn. 
Naar aanleiding van de presentatie wordt gesteld dat het doel van het onderzoek is te 
bekijken of er belangstelling is voor e-factureren. Wanneer het MKB bijv. geen 
belangstelling heeft is het niet onze taak ze te overtuigen van het voordeel van e- 
factureren. 
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De Belastingdienst is een van de partijen waar Dialogic nog mee gaat praten. Wel is 
gebleken dat partijen als ECP, VNO/NCW, MKB en ook EZ met de Belastingdienst in 
contact zijn om helder te krijgen hoe de Belastingdienst de juiste voorwaarden kan 
creëren”  
De voorzitter vat samen dat het Forum zich met name op het standaardisatievraagstuk 
zal richten en eventueel aan andere partijen, waaronder de Belasting dienst, advies kan 
geven over hun betrokkenheid.  
 
Vervolgens houdt Gerard Bottemanne van GBNED een presentatie over de softwarekant 
van e-factureren. 
Het Forum heeft geen aanbevelingen voor de tweede ronde en is benieuwd naar het 
eindresultaat van het onderzoek. 
 
10. Communicatie 
10.A Aanbieding RAND rapport: korte impressie. 
10.B Publicatie: de tekst is klaar, het ontwerp wordt gemaakt. De publicatie zal op 10  
 april a.s. aangeboden worden. 
 
11. Forum-reis 2008  
Peter Waters licht toe waarom Denemarken een geschikte keuze lijkt voor de Forum-
reis. Er is met een aantal Denen gesproken en zij zijn enthousiast en geïnteresseerd in 
het zgn. halen/brengen principe, waarbij wij van hen zullen kunnen leren over bijv. e-
factureren, lokale overheden en de beschikbaarheid van gegevens uit de 
basisregistratie aan bedrijven. De Denen zijn geïnteresseerd in onze bevindingen m.b.t. 
de lijst met standaarden en het interoperabiliteitsraamwerk. 
De Forumleden spreken een voorkeur uit voor de periode 7-9 juli 2008 en de voorzitter 
nodigt de Forumleden uit suggesties te doen voor de verdere invulling van het 
programma. 
 
12. Concept agenda Forumvergadering 9 april 2008 
Geen bijzonderheden. 
 
13. Rondvraag 
Met het oog op de toekomst wil Lieneke Jongeling graag dat het Forum nadenkt of en 
zo ja in hoeverre het een rol kan spelen bij het beheer en de borging in de toekomst 
van interoperabiliteit en standaarden. Hoe zorgen we dat we in de toekomst 
interoperabel blijven (ook na 1 april 2010)? 
Gerard Hartsink zou voor de volgende vergadering graag het Ecofin besluit van 21 
januari jl. geagendeerd zien. 
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Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Notitie authenticatie sponsorgroep April 2008 
Consultatie authenticatie Bureau Zomer 2008 
Notitie “prijs van informatie” Voorzitter en bureau april 2008 
Rapport commissie Wallage rondsturen Bureau Maart 2008 
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