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Agenda Forum Standaardisatie  
 
Datum   :  woensdag 27 augustus 2008 
Tijd   :  14.00 – 18.00 uur 
Locatie   :  Landgoed Voorlinden  
 
 
 
Nr. 01 Opening voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 5 min  
 Introductie nieuw Forumlid 
 
 
Nr. 02 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min  
Bijlage FS20080827.02 
 
 
Nr. 03 Verslag Forumvergadering 

18 juni 2008 
Nico Westpalm van Hoorn 10 min  

Bijlage FS20080827.03 
 Ter goedkeuring 
 
 
Nr. 04 Voortgang en Stand van 

zaken Projecten aan de 
hand van agenda College 

Nico Westpalm van Hoorn   

    
 
Nr. 04A Wettelijk kader e-Overheid Anne-Wil Duthler, Marten 

Voulon 
45 min  

Bijlagen FS-20080827.04A 
FS20080827.04A - Rapport “Wettelijk kader e-overheid” 

 Ter goedkeuring 
 
Nr. 04B Lijst met standaarden 

Advies inzake PDF/A-1 
Peter Waters 10 min  

Bijlagen FS-20080827.04B1 
FS20080827.04B - Rapport Expertgroep PDF/A-1            
FS20080827.04B2 
FS20080827.04B2-Leidraad beoordeling standaarden van internationale organisaties 

 Ter goedkeuring 
 
Nr. 04C Verkenning WDO Simon Spoormaker/Henk van 

Maaren 
20 min  

Bijlagen  FS20080827.04C 
Onderzoeksrapport SMDG 

 Ter goedkeuring 
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Nr. 04D Interoperabiliteitsraamwerk  Sander Zwienink 

/NORA 3.0 
20 min  

 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 04E Authenticatie Michel Verhagen 15 min  
 Mondelinge toelichting 
 
 
Nr. 05 Forum reis 7-9 juli 2008 

Braindump 
Nico Westpalm van Hoorn 15 min  

Bijlage FS20080827.05 
 Ter bespreking 
 
 
Nr. 06 Vergaderdata 2009 Nico Westpalm van Hoorn 5 min  
Bijlage FS20080827.06 
 Ter bespreking 
 
 
Nr. 07 EIF 2.0 n.v.t.   
Bijlage FS20080827.07 
 Ter kennisneming 
 
 
Nr. 08 Adviezen aan College (zie 

punt 4 verslag vergadering 
18 juni jl.) 

Nico Westpalm van Hoorn 30 min  

  
 
 
Nr. 09 Concept agenda 

Forumvergadering 15 
oktober 2008 

Nico Westpalm van Hoorn 5 min  

Bijlage FS20080827.09   
 Ter kennisname 
 
 
Nr. 10 Rondvraag / afsluiting Nico Westpalm van Hoorn 10 min  
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Verslag vergadering Forum Standaardisatie 
 
 
Datum   : 27 augustus 2008 
Locatie  : Landgoed Voorlinden, Wassenaar 
Tijd   : 14.00 – 18.00 uur 
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn  Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW 
Lieneke Jongeling   Northgo College 
Han Kogels  Erasmus Universiteit 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Bart van Rietschote   voorzitter Geonovum 
Simon Spoormaker   Portinfolink & COPAS 
Michel Verhagen   Ministerie van Economische Zaken 
Hans Wanders   Randstad Holding 
 
GBO.Overheid 
Marian Barendrecht-Deelen  Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
Sander Zwienink   Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Ludwig Oberendorff Ministerie van Binnenlandse Zaken (vervanging Harry 

van Zon) 
Anne-Wil Duthler   Duthler Associates – agendapunt 4A 
Marten Voulon   idem 
Henk van Maaren   SMDG – agendapunt 4C 
 
  
Afwezig 
Cor Franke    CWI 
Gerard Hartsink   ABN AMRO 
Jaap van den Heuvel   Reinier de Graaf Groep 
Olf Kinkhorst    BKWI 
Steven Luitjens  Directeur GBO.Overheid (secretaris) 
Joop van Lunteren  Adviseur Forum 
Arianne de Man   IPO 
Ineke Schop    NOiV 
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Harry van Zon   Ministerie van Binnenlandse Zaken 
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 Agenda 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag Forumvergadering 18 juni 2008 
4. Voortgang en Stand van zaken Projecten aan de hand van agenda College  

a. Wettelijk kader e-Overheid 
b. Lijst met standaarden 
c. Verkenning WDO 
d. Interoperabiliteitsraamwerk/NORA 3.0 
e. Authenticatie 

5. Forumreis - braindump 
6. Vergaderdata 2009 
7. EIF 2.0 
8. Adviezen aan College 
9. Concept agenda Forumvergadering 15 oktober 2008  
10. Rondvraag 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet alle aanwezigen van harte 
welkom en meldt dat hij blij is dat Jaap van den Heuvel, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Reinier de Graaf Groep, bereid is gevonden in het Forum plaats te nemen 
als vertegenwoordiger uit de gezondheidssector. Wegens vakantie is hij er vandaag nog 
niet bij. 
 
2. Agenda 
Geen bijzonderheden. 
 
3. Verslag Forumvergadering 18 juni 2008  
Over het verslag zelf zijn geen opmerkingen. Michel Verhagen meldt dat hij vanaf heden 
permanent de plaats van Nicole Kroon in het Forum zal innemen. 
Voor wat betreft de actiepunten kan het onderwerp “prijs van informatie” van de actielijst 
afgevoerd. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam, geciteerd in het 
onderzoek naar het wettelijk kader heeft over dit onderwerp meer duidelijkheid gegeven 
en het onderwerp wordt ook in de interoperabiliteitsagenda geadresseerd.  
Voor wat betreft het onderwerp “onderhandelingsruimte m.b.t. College” stelt de 
voorzitter een aparte discussie over dit onderwerp niet zinvol te achten. De adviezen 
naar het College dienen voldoende scherp geformuleerd te worden. De nieuwe opzet van 
de oplegnotities voor het College zullen daartoe bijdragen. 
Deze beide actiepunten kunnen van de lijst. Het onderwerp m.b.t. het sponsormodel blijft 
staan. 
 
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. 
 
4. Voortgang en Stand van zaken projecten aan de hand van agenda College  
 
A. Wettelijk kader e-Overheid 
Marten Voulon van Duthler Associates geeft een korte presentatie over de gehanteerde 
werkwijze van het onderzoek en over de conclusies en aanbevelingen die uit het 
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onderzoek naar voren zijn gekomen. Het huidige rapport zal nog worden aangevuld met 
een management samenvatting. 
Van de door de onderzoekers gesignaleerde knelpunten levert het vervallen van het 
databankenrecht voor de overheid enige discussie op. Voor (sommige) aanbieders van 
databanken kan dit een probleem worden omdat het hun business model onderuit haalt, 
terwijl het voor de gebruikers een goede zaak is.  
Uit het onderzoek is gebleken dat interoperabiliteit op zich geen aandachtspunt is voor de 
wetgever en dat roept de vraag op bij enkele forumleden hoe het advies van het Forum 
aan het College zou dienen te luiden. Hoewel aparte “interoperabiliteitswetgeving” als 
drukmiddel niet erg aanspreekt, ziet het Forum wel het belang van het op de agenda 
krijgen van interoperabiliteit binnen het proces van wetgeving (“wet in wording”). Voor 
de volgende vergadering dient een concept advies voor het College opgesteld te worden 
waarin dit tot uitdrukking komt. Benadrukt dient te worden dat bij het proces van 
wetgeving niet alleen interoperabiliteit binnen het eigen departement van belang is, maar 
ook met verbreding daarbuiten rekening gehouden dient te worden. Opgemerkt wordt 
dat het verstandig lijkt als een en ander in de notitie aan het College bijvoorbeeld d.m.v. 
een casus concreet gemaakt wordt. 
Besloten wordt dat over het concept rapport nog nader overleg zal plaatsvinden tussen 
de opstellers van het rapport, Bureau en vertegenwoordigers van EZ en BZK. Bureau, EZ 
en BZK zullen eveneens een concept advies opstellen. 
 
B. Lijst met standaarden 
Advies PDF/A-1 
Peter Waters licht kort de stand van zaken m.b.t. de lijst met standaarden toe. De 
forumleden hebben kennis kunnen nemen van het rapport van de expertgroep over 
PDF/A-1a en PDF/A-1b en het Forum is accoord met het voorgestelde advies aan het 
College om in te stemmen met de opname van beide standaarden op de lijst met open 
standaarden. 
 
Leidraad beoordeling standaarden internationale organisaties
VKA heeft de voorgelegde leidraad opgesteld naar aanleiding van een verzoek van EZ om 
een instrument waarmee gebruikers kunnen beoordelen of een beoogde standaard 
voldoet aan de criteria ten aanzien van openheid. Het Forum stemt in met plaatsing van 
de leidraad op de website www.open-standaarden.nl.  
 
C. WDO 
Henk van Maaren van SMDG doet verslag van de uitkomst van het onderzoek naar het 
WDO datamodel. Het principe van een single window (één centraal loket met 
geautoriseerde toegang) wordt besproken en benadrukt wordt dat het belangrijk is 
voorbereid te zijn op de komst hiervan. Aan de hand van de in het rapport gegeven 
adviezen is een concept notitie voor het College opgesteld, welke notitie vervolgens 
wordt besproken. 
Van de in het rapport gegeven opties voor de inrichting van het coördinatiepunt (douane 
of GBO.Overheid) acht het Forum GBO.Overheid de meest voor de hand liggende keuze. 
Steven Luitjens, niet ter vergadering aanwezig, zal (gevraagd worden) voor de volgende 
vergadering een opgave (te) doen van de kosten die gemoeid zouden zijn met het door 
GBO.Overheid in beheer nemen van het WDO datamodel. Vervolgens zal in de notitie aan 
het College de reden voor het maken van de keuze voor GBO.Overheid goed gemotiveerd 
dienen te worden. Voor wat betreft de aanbeveling aan het College m.b.t. single window 
zou de aanbeveling moeten zijn om Financiën en EZ een trekkersrol te laten vervullen; 
zij dienen de andere departementen aan tafel te krijgen en daar het single window idee 
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borgen. Het verdient aanbeveling om daarbij het aspect van de samenwerking, als 
voorwaarde voor interoperabiliteit, te benadrukken. 
Tenslotte zal aan het College geadviseerd worden de door Douane voor te stellen de 
WDO 3.0 standaard voor te dragen vooropname op de voorraadlijst met open 
standaarden. 
 
D. Interoperabiliteitsraamwerk/NORA 3.0 
Sander Zwienink geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken. De 
werkzaamheden zijn in overleg met het Kenniscentrum gesplitst in het strategiekatern en 
een interoperabiliteitsagenda. Het Kenniscentrum zal zich met het katern bezig houden 
en het Bureau neemt de interoperabiliteitsagenda voor zijn rekening. Een concept voor 
die interoperabiliteitsagenda is inmiddels aan de forumleden toegezonden en Sander 
heeft met verschillende forumleden een afspraak gemaakt om het stuk te bespreken. Het 
voornemen is voor de volgende forumvergadering de interoperabiliteitsagenda zoals die 
aan het College voorgelegd zal worden gereed te hebben. 
 
E. Authenticatie
Op verzoek van Michel Verhagen is recentelijk een memo m.b.t. authenticatie door niet-
natuurlijke personen aan de forumleden toegezonden. Opgemerkt wordt dat dit memo 
alleen betrekking heeft op bedrijven en er wordt door het Forum gewezen op het belang 
van de relatie met authenticatie door personen. Een en ander kan niet los van elkaar 
gezien en behandeld worden. Michel Verhagen erkent dat de link tussen authenticatie 
van bedrijven en personen nog niet duidelijk uit het stuk naar voren komt en geeft aan 
dat in de volgende versie de authenticatie van natuurlijke personen prominenter naar 
voren gebracht zal worden. 
De voorzitter geeft een kort verslag van een inventariserend gesprek over authenticatie 
met vertegenwoordigers van verschillende banken (kort schriftelijk verslag bijgaand). Uit 
het gesprek is naar voren gekomen dat de banken graag mee willen werken, maar weinig 
heil zien in één centraal middel. Een aanpak om naar enkele aansprekende casussen met 
een positieve business case voor betrokken partijen te zoeken die als proef kunnen 
dienen wordt door het Forum positief beoordeeld. Het is het Forum niet helemaal 
duidelijk wie de regie heeft op het ingezette traject m.b.t. authenticatie van personen. 
Harry van Zon en Joop van Lunteren zijn hiermee bezig. Michel Verhagen geeft aan dat 
EZ graag wil meedoen, maar mogelijk een ander tempo aan zal willen houden dan het 
Forum. Van belang is dat beide authenticatie trajecten aan elkaar geknoopt dienen te 
worden en besloten wordt dat de voorzitter van het Forum als sponsor samen met EZ en 
BZK zal verkennen hoe de samenvoeging van beide trajecten gestalte kan krijgen. 
 
5. Forumreis 7-9 juli 2008 – Braindump 
De door de voorzitter in het stuk gemaakte opmerkingen worden onderschreven, waarbij 
met name het belang van het beter onder de aandacht brengen van onze boodschap 
benadrukt wordt. Overwogen dient te worden hiervoor nadere expertise in te huren. 
 
6. Vergaderdata 2009 
Voor wat betreft de voorgestelde data voor de Forumvergaderingen wordt besloten de 4e 
vergadering in 2009 niet in de laatste week van augustus maar in de eerste week van 
september (woensdag 2) te laten plaatsvinden. 
Voor wat betreft een in 2009 eventueel weer te organiseren forumreis zal voor de 
volgende vergadering een datum geprikt worden. Over nut en noodzaak van een 
dergelijke reis kan dan op een later moment besloten worden. 
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7. EIF 2.0  
Geen bijzonderheden. 
 
8. Adviezen aan College
Zie punt 3. 
 
9. Concept agenda Forumvergadering 15 oktober 2008
Michel Verhagen stelt voor om op 15 oktober iets te (laten) vertellen over het 
programma “Slim geregeld” en hij zal dienaangaande en voorstel doen. Het punt wordt 
geagendeerd. 
 
10. Rondvraag 
Geen 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om ca. 17.30 uur. 
 
 
  
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Uitwerken sponsormodel College Bureau 2008 
Voorstel datum evt. forumreis 2009 Bureau Oktober 2008 
Concept advies Wettelijk Kader Bureau Oktober 2008 
Plaatsing leidraad op website Bureau Augustus 2008 
Concept advies WDO Bureau Oktober 2008 
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