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Agenda Forum Standaardisatie  
 
Datum   :  woensdag 11 februari 2009 
Tijd   :  14.00 – 18.00 uur 
Locatie   :  Landgoed Voorlinden  
 
Nr. 01 Opening voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
  
 
Nr. 02 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
Bijlage FS20090211.02 
 
Onderwerpen ter besluitvorming 
 
Nr. 03 Verslag Forumvergadering 

17 december 2008 
Nico Westpalm van Hoorn 10 min 

Bijlage FS20090211.03  
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 04 Jaarverslag Forum en 

College 2008 
Nico Westpalm van Hoorn 10 min. 

Bijlage FS-20090211.04 - Concept jaarverslag 
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 05 OSB Steven Luitjens 15 min 
Bijlage FS-20090211.05 - Notitie 
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 06 Plannen van aanpak 

projecten werkagenda 
Nico Westpalm van Hoorn 20 min. 

Bijlagen FS-20090211.06A – pva Lijst open standaarden/referentielijst  
FS-20090211.06B – pva Governance 
FS20090211.06C – pva Dienstverleningsconcepten  
FS20090211.06D – pva Stelselmatige semantiek  
FS20090211.06E – pva Internationaal 
FS20090211.06 – lijst sponsoren – ter informatie 

Joris Gresnigt 
Peter Waters 
Marijke Abrahamse 
Marijke Abrahamse 
Joris Gresnigt 

 Ter goedkeuring 
 
Overige onderwerpen ter bespreking 
 
Nr. 07 Voortgang en stand van 

zaken projecten 
werkagenda 

  

 
Nr. 07A Lijst open standaarden/ 

referentielijst 
Joris Gresnigt 20 min. 

Bijlagen FS-20090211.07A – Evaluatie procedure (VKA) 
FS20090211.07A - Lijst met open standaarden voor comply-or-explain 
FS-20090211.07A – Lijst met te toetsen standaarden 

 Ter bespreking 
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Nr. 07B Governance / strategiedeel 

NORA 3.0 
Arianne de Man 20 min. 

Bijlage FS20090211.07B – Strategiedeel 
 Ter bespreking 
 
Nr. 07C Communicatie Peter Waters 5 min. 
 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 07D Evaluatie Michel Verhagen 10 min. 
Bijlagen FS-20090211.07D - oplegnotitie 

FS20090211.07D – notitie EZ m.b.t. midterm review  
 Mondelinge toelichting 
 
 
Nr. 08 Voortgang en stand van 

zaken overig 
  

 
Nr. 08A Slim geregeld, goed verbonden 

– voortgang WDO 
Steven Luitjens/Michel 
Verhagen 

10 min. 

 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 08B E-herkenning Michel Verhagen 10 min. 
Bijlage FS-20090211.08B - notitie EZ (wordt separaat nagezonden) 
 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 09 Presentatie LEGIS 

Standaardisatie in wet- 
geving en wetgevingsproces 

Mariëtte Lokin 30 min. 

 Ter kennisname 
 
Nr. 10 Concept agenda 

Forumvergadering 8 april 
2009 

Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Bijlage FS-20090211.10 
 Ter kennisname 
 
Nr. 11 Rondvraag / afsluiting Nico Westpalm van Hoorn 10 min 
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Datum  :  woensdag 11 februari 2009 
Tijd   :  14.00 – 18.00 uur 
Locatie  :  Landgoed Voorlinden  
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn  Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW 
Lieneke Jongeling   Northgo College 
Victor Krul    Reinier de Graaf Groep (t/m agenda 
     punt 6) 
Steven Luitjens   Directeur GBO.Overheid (secretaris) 
Joop van Lunteren   Adviseur Forum 
Arianne de Man   IPO 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Simon Spoormaker   Portinfolink & COPAS 
Hans Wanders    Randstad Holding 
Harry van Zon    Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
GBO.Overheid 
Marijke Abrahamse   Bureau Forum Standaardisatie 
Marian Barendrecht   Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Mariëtte Lokin    Ministerie van Justitie (agendapunt 9) 
Erik Saaman    Kenniscentrum (agendapunt 7B) 
Marcel Thaens    Ordina (agendapunt 6B,7B) 
Erik Wijnen    Ministerie van Economische Zaken  
     (vervanging Michel Verhagen) 
 
Afwezig 
Leden 
Cor Franke 
Gerard Hartsink   ABN AMRO 
Olf Kinkhorst    BKWI 
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Bart van Rietschote   Geonovum 
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Michel Verhagen   Ministerie van Economische Zaken 
 
ICTU 
Ineke Schop    NOiV 
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Agenda 

1. Opening 
2. Agenda 
3. Verslag Forumvergadering 17 december 2008 
4. Jaarverslag Forum en College 2008 
5. OSB 
6. Plannen van aanpak projecten werkagenda 

a. Lijst open standaarden/referentielijst 
b. Governance 
c. Dienstverleningsconcepten 
d. Stelselmatige semantiek 
e. Internationaal 

7. Voortgang en stand van zaken projecten werkagenda 
a. Lijst open standaarden/referentielijst 
b. Governance/strategiedeel NORA 3.0 
c. Communicatie 
d. Evaluatie 

8. Voortgang en stand van zaken overig 
a. Slim geregeld, goedverbonden – voortgang WDO 
b. E-herkenning 

9. Presentatie LEGIS 
10. Concept agenda Forumvergadering 8 april 2009  
11. Rondvraag/afsluiting 

 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet alle aanwezigen van harte 
welkom en stelt Viktor Krul voor als nieuw forumlid. Zijn achtergrond is de 
gezondheidszorg. Hij is lid van de RvC van de Reinier de Graaf Groep. Daarnaast wordt 
Marcel Thaens voorgesteld; hij woont de vergadering bij vanwege zijn werkzaamheden 
voor het Bureau Forum Standaardisatie op het gebied van governance. 
Bij de afmelding voor de vergadering van vandaag heeft Gerard Hartsink per e-mail zijn 
opmerkingen doorgegeven. Steven Luitjens zal deze opmerkingen tijdens de rondvraag 
inbrengen. 
 
2. Agenda
Geen bijzonderheden. 
 
3. Verslag Forumvergadering 17 december 2008 
Voor wat betreft de in de actielijst genoemde bezoeklijst Collegeleden meldt Peter 
Waters welke bezoeken er inmiddels al hebben plaatsgevonden en welke er op korte 
termijn gepland zijn.  
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag Forum en College 2008
Door verschillende forumleden worden voorstellen gedaan tot aanpassing van het 
opgestelde concept. Voorgesteld wordt bovendien om voor communicatiedoeleinden een 
kortere versie van maximaal 2 pagina’s op te (laten) stellen. Dit wordt meegenomen in 
het communicatieplan (agendapunt 7C). 
Het concept jaarverslag zal door het Bureau worden aangepast en vervolgens per mail 
aan de forumleden worden toegezonden met verzoek om commentaar. Overeenkomstig 
het instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie wordt het verslag op 1 maart a.s. 
aangeboden aan de Ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën 
en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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Over het in het jaarverslag genoemde samenwerkingsverband INTEGRATE willen de 
forumleden graag meer informatie ontvangen. Het Bureau zegt toe een memo op te 
stellen en rond te sturen met de stand van zaken betreffende dit onderwerp. 
 
5. OSB 
Naar aanleiding van het verdeelde expertadvies over de OSB is een concept advies aan 
het College opgesteld waarin gevraagd wordt om een besluit te nemen over de 
aanscherping van het toepassingsgebied van de standaard. Het Forum stemt in met het 
advies om OSB-ebMS als standaard voor meldingen en OSB-WUS als standaard voor 
bevragingen aan te wijzen. Tevens stemt het Forum in met het advies om af te zien van 
een openbare consultatie.  
 
Aan de hand van de gemaakte opmerkingen over het voorgelegde concept advies zal 
het advies voor de volgende vergadering worden aangepast. De opmerkingen hebben 
met name betrekking op de structuur en taalgebruik van de notitie. Het 3e adviespunt uit 
de concept notitie, het opnieuw voorleggen van het vraagstuk zodra er voor WUS een 
betrouwbaar profiel is, zal uit de notitie worden verwijderd. Afgesproken wordt dat bij het 
advies ook het expertrapport zal worden bijgevoegd.  
 
6. Plannen van aanpak projecten werkagenda 
De verschillende plannen van aanpak worden voor het grootste deel ter kennisgeving 
aangenomen. Hieronder volgen de gemaakte opmerkingen per onderwerp.  
 
6A. Lijst open standaarden/referentielijst 
De lijst open standaarden is een van de belangrijkste onderwerpen en het belang dient 
in het plan van aanpak zwaarder aangezet te worden. Nut en noodzaak van de 
referentielijst wordt besproken; het Forum heeft hier een faciliterende rol. Er is behoefte 
aan een dergelijke lijst en het Forum kan en zal samen met NOIV in die behoefte 
voorzien mits de tijdbesteding daaraan beperkt is. 
 
6B. Governance 
Cees Hoddenbagh biedt zich aan als sponsor voor dit onderwerp. 
 
6C. Dienstverleningsconcepten 
Joop van Lunteren maakt op korte termijn een eerste opzet als basis voor een te 
organiseren ronde tafel. Gerard Hartsink heeft zich - via e-mail - aangeboden als 
sponsor. 
 
6D. Stelselmatige semantiek
In aanvulling op het plan van aanpak benoemt Marijke Abrahamse de volgende 
knelpunten, die leidend zijn bij het opstellen van het werkplan: 

- geen overzicht over welke gegevenselementen / termen / begrippen voorkomen in 
verschillende basisregistraties; 

- geen inzicht in operationeel noodzakelijke samenhang tussen voorkomende 
gegevenselementen (b.v. tussen authentieke respectievelijk daarvan afgeleide gegevens en 
betekenisverschillen). 

 
Vorige week is de begeleidingsgroep bijeen geweest en daar zijn de eerste resultaten 
besproken. Er worden vier basisregistraties in de volle breedte bekeken en de resultaten 
zijn helder en snel beschikbaar. Het voornemen is om het inzicht dat met deze 
uiteenrafeling verkregen wordt, dit voorjaar via internet aan te bieden. 
Er is regelmatig contact met BZK en ICTU (participeren ook in begeleidingsgroep) zodat 
er over en weer duidelijkheid is over de stand van zaken en er optimaal geprofiteerd kan 
worden van elkaars resultaten. 
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6E. Internationaal 
Harry van Zon gaat samen met Joris Gresnigt het onderzoek als omschreven in het 
werkplan uitvoeren en trekt zich dus terug als sponsor. Simon Spoormaker biedt zich 
aan als sponsor en Han Kogels zal worden gevraagd. 
 
Tijdens de vorige forumvergadering is besloten dat m.b.t. het onderwerp authenticatie 
voorlopig alleen de acties van EZ en BZK kritisch zullen worden gevolgd. Om te 
bewerkstelligen dat dit ook werkelijk gebeurt stelt het Forum voor dat bij elke 
vergadering een longlist van onderwerpen aan de agenda wordt toegevoegd. Deze 
longlist bevat onderwerpen als authenticatie, WDO en INTEGRATE. Tijdens elke 
vergadering dient melding gemaakt te worden van de voortgang op de onderwerpen op 
deze lijst. De longlist kan tevens dienen om onderwerpen waarover advies is uitgebracht 
te blijven volgen zolang het advies zich nog niet vertaald heeft in actie. 
EZ levert voor wat betreft authenticatie binnenkort een notitie aan, welke notitie direct na 
ontvangst door het Bureau aan de forumleden zal worden toegezonden zodat de 
achterban van de verschillende forumleden op de hoogte kan worden gebracht van de 
activiteiten m.b.t. dit onderwerp. 
 
Het Forum houdt vast aan de gemaakte prioritering in de onderwerpen van het werkplan. 
Na de collegevergadering van mei 2009 wordt nader bekeken of er eventueel andere 
onderwerpen opgepakt dienen te worden. 
 
7A Lijst open standaarden/referentielijst
Het onderwerp is bij de bespreking van het plan van aanpak al kort aan de orde 
geweest. Met het oog op de beperkte tijd wordt besloten dat Joris Gresnigt een factsheet 
met de huidige stand van zaken aan de forumleden toestuurt. 
 
7B Governance/strategiedeel NORA 3.0
Arianne de Man houdt een presentatie over de gang van zaken rondom de 
totstandkoming van het strategiedeel. De openbare review loopt door tot 28 februari en 
na verwerking van de reacties is de definitieve versie beschikbaar voor de 
forumvergadering van 8 april a.s. Het Forum beveelt aan bij de definitieve versie de 
overwegingen aan te geven die hebben geleid tot de naar aanleiding van de ontvangen 
reacties gemaakte keuzes. 
In de volgende forumvergadering wordt bepaald op welke manier het strategiedeel aan 
het College wordt aangeboden. Voorts dient dan te worden besloten hoe het 
vervolgtraject er uit zal gaan zien. 
 
7C Communicatie 
Een opdracht tot het opstellen van een communicatieplan is extern uitgezet. Zodra de 
opdracht is gegund zal de gekozen partij met de medewerkers van het Bureau over de 
verschillende onderwerpen van de werkagenda in gesprek gaan en vervolgens een 
communicatieplan opstellen. De website is ook onderdeel van het op te stellen plan.  
 
7D Evaluatie
De notitie van de Directie ICT&T van het ministerie van EZ over de voorbereiding van 
een midterm review spreekt voor zich. Erik Wijnen nodigt de forumleden uit aanvullingen 
te doen. 
 
8A Slim geregeld, goed verbonden – voortgang WDO
Simon Spoormaker dringt voor wat betreft WDO aan op actie. Coördinatie en 
communicatie dienen snel belegd te worden en er dient gestreefd te worden naar 
toepassing binnen een single window (op te pakken binnen het programma Slim 
geregeld, Goed verbonden). Steven Luijtjens onderstreept het belang van actie en meldt 
bezig te zijn met het onderbrengen van het beheer binnen GBO. 



 

   
FS20090211.02 

 
 
 
 
8B E-herkenning
De notitie over dit onderwerp wordt direct na ontvangst aan de forumleden toegezonden 
en het onderwerp keert terug op de agenda van 8 april a.s. 
 
9. Presentatie LEGIS
Mariëtte Lokin legt uit wat de aanleiding is geweest tot het opstarten van het programma 
LEGIS en wat het programma precies inhoudt. De conclusie na afloop van de 
presentatie is dat het programma raakvlakken heeft met het onderwerp semantiek en dat 
afstemming wenselijk is. 
 
10. Concept agenda Forumvergadering 8 april 2009 
Voor wat betreft het voorstel van Ineke Schop (voordracht hoofd ICT ziekenhuis m.b.t. 
open source) zal de voorzitter bij Ineke navraag doen en bij de vaststelling van de 
definitieve agenda bepalen of er ruimte is voor een dergelijke voordracht. 
 
11. Rondvraag
Steven Luitjens meldt namens Gerard Hartsink dat de Europese Commissie het “mid-
term report of the european commission expert Group on e-invoicing” voor comments 
heeft gepubliceerd (deadline 13 maart). Besloten wordt dat Sander Zwienink en Rex 
Arendsen gevraagd zullen worden commentaar te leveren en dat voor 1 maart a.s. aan 
de forumleden rond te sturen. Afhankelijk van de instemming van de individuele 
forumleden met dit commentaar zal dit worden ingediend namens het forum, danwel 
door Sander en Rex persoonlijk. 
Voor wat betreft UBL leven er bij de forumleden zeer verschillende beelden over wat er 
is besloten. UBL wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om ca. 17.30 uur. 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Aanpassing jaarverslag BFS z.s.m. 
Memo stavaza INTEGRATE BFS z.s.m. 
Toezending expertrapport OSB BFS z.s.m. 
Memo stavaza lijst standaarden BFS z.s.m. 
Contact Sander + Rex mbt e-factureren BFS z.s.m. 
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Agenda Forum Standaardisatie 


Datum

:  woensdag 11 februari 2009

Tijd


:  14.00 – 18.00 uur


Locatie

:  Landgoed Voorlinden 


		Nr. 01

		Opening voorzitter

		Nico Westpalm van Hoorn

		5 min



		

		





		Nr. 02

		Agenda

		Nico Westpalm van Hoorn

		5 min



		Bijlage

		FS18-02-02





Onderwerpen ter besluitvorming

		Nr. 03

		Verslag Forumvergadering 17 december 2008

		Nico Westpalm van Hoorn

		10 min



		Bijlage

		FS17-12-11 



		

		Ter goedkeuring





		Nr. 04

		Jaarverslag Forum en College 2008

		Nico Westpalm van Hoorn

		10 min.



		Bijlage

		FS18-02-04 - Concept jaarverslag



		

		Ter goedkeuring





		Nr. 05

		OSB

		Steven Luitjens

		15 min



		Bijlage

		FS18-02-05 - Notitie



		

		Ter goedkeuring





		Nr. 06

		Plannen van aanpak projecten werkagenda

		Nico Westpalm van Hoorn

		20 min.



		Bijlagen

		FS18-02-06A – pva Lijst open standaarden/referentielijst 


FS18-02-06B – pva Governance


FS18-02-06C – pva Dienstverleningsconcepten 


FS18-02-06D – pva Stelselmatige semantiek 


FS18-02-06E – pva Internationaal


FS18-02-06 – lijst sponsoren – ter informatie

		Joris Gresnigt


Peter Waters


Marijke Abrahamse


Marijke Abrahamse


Joris Gresnigt



		

		Ter goedkeuring





Overige onderwerpen ter bespreking

		Nr. 07

		Voortgang en stand van zaken projecten werkagenda

		

		





		Nr. 07A

		Lijst open standaarden/ referentielijst

		Joris Gresnigt

		20 min.



		Bijlagen

		FS18-02-07A – Evaluatie procedure (VKA)


FS18-02-07A - Lijst met open standaarden voor comply-or-explain

FS18-02-07A – Lijst met te toetsen standaarden



		

		Ter bespreking





		Nr. 07B

		Governance / strategiedeel NORA 3.0

		Arianne de Man

		20 min.



		Bijlage

		FS18-02-07B – Strategiedeel



		

		Ter bespreking





		Nr. 07C

		Communicatie

		Peter Waters

		5 min.



		

		Mondelinge toelichting





		Nr. 07D

		Evaluatie

		Michel Verhagen

		10 min.



		Bijlagen

		FS18-02-07D - oplegnotitie

FS18-02-07D – notitie EZ m.b.t. midterm review 



		

		Mondelinge toelichting





		Nr. 08

		Voortgang en stand van zaken overig

		

		





		Nr. 08A

		Slim geregeld, goed verbonden – voortgang WDO

		Steven Luitjens/Michel Verhagen

		10 min.



		

		Mondelinge toelichting





		Nr. 08B

		E-herkenning

		Michel Verhagen

		10 min.



		Bijlage

		FS18-02-08B - notitie EZ (wordt separaat nagezonden)



		

		Mondelinge toelichting





		Nr. 09

		Presentatie LEGIS

Standaardisatie in wet-geving en wetgevingsproces

		Mariëtte Lokin

		30 min.



		

		Ter kennisname





		Nr. 10

		Concept agenda Forumvergadering 8 april 2009

		Nico Westpalm van Hoorn

		5 min.



		Bijlage

		FS18-02-10



		

		Ter kennisname





		Nr. 11

		Rondvraag / afsluiting

		Nico Westpalm van Hoorn

		10 min
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:  woensdag 11 februari 2009


Tijd
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Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter)


Cees Hoddenbagh


VNO-NCW
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Northgo College
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Reinier de Graaf Groep (t/m agenda






punt 6)


Steven Luitjens


Directeur GBO.Overheid (secretaris)
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Adviseur Forum
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GBO.Overheid


Marijke Abrahamse


Bureau Forum Standaardisatie


Marian Barendrecht


Bureau Forum Standaardisatie
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Bureau Forum Standaardisatie
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Bureau Forum Standaardisatie


Overig
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Erik Saaman



Kenniscentrum (agendapunt 7B)


Marcel Thaens



Ordina (agendapunt 6B,7B)
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(vervanging Michel Verhagen)


Afwezig

Leden
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Agenda


1. Opening


2. Agenda


3. Verslag Forumvergadering 17 december 2008


4. Jaarverslag Forum en College 2008


5. OSB


6. Plannen van aanpak projecten werkagenda


a. Lijst open standaarden/referentielijst


b. Governance


c. Dienstverleningsconcepten


d. Stelselmatige semantiek


e. Internationaal


7. Voortgang en stand van zaken projecten werkagenda


a. Lijst open standaarden/referentielijst


b. Governance/strategiedeel NORA 3.0


c. Communicatie


d. Evaluatie


8. Voortgang en stand van zaken overig


a. Slim geregeld, goedverbonden – voortgang WDO


b. E-herkenning


9. Presentatie LEGIS


10. Concept agenda Forumvergadering 8 april 2009 


11. Rondvraag/afsluiting


1.
Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet alle aanwezigen van harte welkom en stelt Viktor Krul voor als nieuw forumlid. Zijn achtergrond is de gezondheidszorg. Hij is lid van de RvC van de Reinier de Graaf Groep. Daarnaast wordt Marcel Thaens voorgesteld; hij woont de vergadering bij vanwege zijn werkzaamheden voor het Bureau Forum Standaardisatie op het gebied van governance.


Bij de afmelding voor de vergadering van vandaag heeft Gerard Hartsink per e-mail zijn opmerkingen doorgegeven. Steven Luitjens zal deze opmerkingen tijdens de rondvraag inbrengen.


2.
Agenda

Geen bijzonderheden.


3.
Verslag Forumvergadering 17 december 2008


Voor wat betreft de in de actielijst genoemde bezoeklijst Collegeleden meldt Peter Waters welke bezoeken er inmiddels al hebben plaatsgevonden en welke er op korte termijn gepland zijn. 


Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.


4.
Jaarverslag Forum en College 2008

Door verschillende forumleden worden voorstellen gedaan tot aanpassing van het opgestelde concept. Voorgesteld wordt bovendien om voor communicatiedoeleinden een kortere versie van maximaal 2 pagina’s op te (laten) stellen. Dit wordt meegenomen in het communicatieplan (agendapunt 7C).


Het concept jaarverslag zal door het Bureau worden aangepast en vervolgens per mail aan de forumleden worden toegezonden met verzoek om commentaar. Overeenkomstig het instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie wordt het verslag op 1 maart a.s. aangeboden aan de Ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Over het in het jaarverslag genoemde samenwerkingsverband INTEGRATE willen de forumleden graag meer informatie ontvangen. Het Bureau zegt toe een memo op te stellen en rond te sturen met de stand van zaken betreffende dit onderwerp.


5.
OSB


Naar aanleiding van het verdeelde expertadvies over de OSB is een concept advies aan het College opgesteld waarin gevraagd wordt om een besluit te nemen over de aanscherping van het toepassingsgebied van de standaard. Het Forum stemt in met het advies om OSB-ebMS als standaard voor meldingen en OSB-WUS als standaard voor bevragingen aan te wijzen. Tevens stemt het Forum in met het advies om af te zien van een openbare consultatie. 


Aan de hand van de gemaakte opmerkingen over het voorgelegde concept advies zal het advies voor de volgende vergadering worden aangepast. De opmerkingen hebben met name betrekking op de structuur en taalgebruik van de notitie. Het 3e adviespunt uit de concept notitie, het opnieuw voorleggen van het vraagstuk zodra er voor WUS een betrouwbaar profiel is, zal uit de notitie worden verwijderd. Afgesproken wordt dat bij het advies ook het expertrapport zal worden bijgevoegd. 


6.
Plannen van aanpak projecten werkagenda


De verschillende plannen van aanpak worden voor het grootste deel ter kennisgeving aangenomen. Hieronder volgen de gemaakte opmerkingen per onderwerp. 


6A.
Lijst open standaarden/referentielijst


De lijst open standaarden is een van de belangrijkste onderwerpen en het belang dient in het plan van aanpak zwaarder aangezet te worden. Nut en noodzaak van de referentielijst wordt besproken; het Forum heeft hier een faciliterende rol. Er is behoefte aan een dergelijke lijst en het Forum kan en zal samen met NOIV in die behoefte voorzien mits de tijdbesteding daaraan beperkt is.

6B.
Governance


Cees Hoddenbagh biedt zich aan als sponsor voor dit onderwerp.


6C.
Dienstverleningsconcepten


Joop van Lunteren maakt op korte termijn een eerste opzet als basis voor een te organiseren ronde tafel. Gerard Hartsink heeft zich - via e-mail - aangeboden als sponsor.


6D.
Stelselmatige semantiek

In aanvulling op het plan van aanpak benoemt Marijke Abrahamse de volgende knelpunten, die leidend zijn bij het opstellen van het werkplan:


· geen overzicht over welke gegevenselementen / termen / begrippen voorkomen in verschillende basisregistraties;


· geen inzicht in operationeel noodzakelijke samenhang tussen voorkomende gegevenselementen (b.v. tussen authentieke respectievelijk daarvan afgeleide gegevens en betekenisverschillen).


Vorige week is de begeleidingsgroep bijeen geweest en daar zijn de eerste resultaten besproken. Er worden vier basisregistraties in de volle breedte bekeken en de resultaten zijn helder en snel beschikbaar. Het voornemen is om het inzicht dat met deze uiteenrafeling verkregen wordt, dit voorjaar via internet aan te bieden.


Er is regelmatig contact met BZK en ICTU (participeren ook in begeleidingsgroep) zodat er over en weer duidelijkheid is over de stand van zaken en er optimaal geprofiteerd kan worden van elkaars resultaten.


6E.
Internationaal


Harry van Zon gaat samen met Joris Gresnigt het onderzoek als omschreven in het werkplan uitvoeren en trekt zich dus terug als sponsor. Simon Spoormaker biedt zich aan als sponsor en Han Kogels zal worden gevraagd.


Tijdens de vorige forumvergadering is besloten dat m.b.t. het onderwerp authenticatie voorlopig alleen de acties van EZ en BZK kritisch zullen worden gevolgd. Om te bewerkstelligen dat dit ook werkelijk gebeurt stelt het Forum voor dat bij elke vergadering een longlist van onderwerpen aan de agenda wordt toegevoegd. Deze longlist bevat onderwerpen als authenticatie, WDO en INTEGRATE. Tijdens elke vergadering dient melding gemaakt te worden van de voortgang op de onderwerpen op deze lijst. De longlist kan tevens dienen om onderwerpen waarover advies is uitgebracht te blijven volgen zolang het advies zich nog niet vertaald heeft in actie.


EZ levert voor wat betreft authenticatie binnenkort een notitie aan, welke notitie direct na ontvangst door het Bureau aan de forumleden zal worden toegezonden zodat de achterban van de verschillende forumleden op de hoogte kan worden gebracht van de activiteiten m.b.t. dit onderwerp.


Het Forum houdt vast aan de gemaakte prioritering in de onderwerpen van het werkplan. Na de collegevergadering van mei 2009 wordt nader bekeken of er eventueel andere onderwerpen opgepakt dienen te worden.


7A
Lijst open standaarden/referentielijst

Het onderwerp is bij de bespreking van het plan van aanpak al kort aan de orde geweest. Met het oog op de beperkte tijd wordt besloten dat Joris Gresnigt een factsheet met de huidige stand van zaken aan de forumleden toestuurt.


7B
Governance/strategiedeel NORA 3.0

Arianne de Man houdt een presentatie over de gang van zaken rondom de totstandkoming van het strategiedeel. De openbare review loopt door tot 28 februari en na verwerking van de reacties is de definitieve versie beschikbaar voor de forumvergadering van 8 april a.s. Het Forum beveelt aan bij de definitieve versie de overwegingen aan te geven die hebben geleid tot de naar aanleiding van de ontvangen reacties gemaakte keuzes.


In de volgende forumvergadering wordt bepaald op welke manier het strategiedeel aan het College wordt aangeboden. Voorts dient dan te worden besloten hoe het vervolgtraject er uit zal gaan zien.


7C
Communicatie


Een opdracht tot het opstellen van een communicatieplan is extern uitgezet. Zodra de opdracht is gegund zal de gekozen partij met de medewerkers van het Bureau over de verschillende onderwerpen van de werkagenda in gesprek gaan en vervolgens een communicatieplan opstellen. De website is ook onderdeel van het op te stellen plan. 


7D
Evaluatie

De notitie van de Directie ICT&T van het ministerie van EZ over de voorbereiding van een midterm review spreekt voor zich. Erik Wijnen nodigt de forumleden uit aanvullingen te doen.


8A
Slim geregeld, goed verbonden – voortgang WDO

Simon Spoormaker dringt voor wat betreft WDO aan op actie. Coördinatie en communicatie dienen snel belegd te worden en er dient gestreefd te worden naar toepassing binnen een single window (op te pakken binnen het programma Slim geregeld, Goed verbonden). Steven Luijtjens onderstreept het belang van actie en meldt bezig te zijn met het onderbrengen van het beheer binnen GBO.


8B
E-herkenning

De notitie over dit onderwerp wordt direct na ontvangst aan de forumleden toegezonden en het onderwerp keert terug op de agenda van 8 april a.s.


9.
Presentatie LEGIS

Mariëtte Lokin legt uit wat de aanleiding is geweest tot het opstarten van het programma LEGIS en wat het programma precies inhoudt. De conclusie na afloop van de presentatie is dat het programma raakvlakken heeft met het onderwerp semantiek en dat afstemming wenselijk is.


10.
Concept agenda Forumvergadering 8 april 2009


Voor wat betreft het voorstel van Ineke Schop (voordracht hoofd ICT ziekenhuis m.b.t. open source) zal de voorzitter bij Ineke navraag doen en bij de vaststelling van de definitieve agenda bepalen of er ruimte is voor een dergelijke voordracht.


11.
Rondvraag

Steven Luitjens meldt namens Gerard Hartsink dat de Europese Commissie het “mid-term report of the european commission expert Group on e-invoicing” voor comments heeft gepubliceerd (deadline 13 maart). Besloten wordt dat Sander Zwienink en Rex Arendsen gevraagd zullen worden commentaar te leveren en dat voor 1 maart a.s. aan de forumleden rond te sturen. Afhankelijk van de instemming van de individuele forumleden met dit commentaar zal dit worden ingediend namens het forum, danwel door Sander en Rex persoonlijk.


Voor wat betreft UBL leven er bij de forumleden zeer verschillende beelden over wat er is besloten. UBL wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om ca. 17.30 uur.
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