
Agenda Forum Standaardisatie 
 
 
 

     
 
Datum  :  woensdag 8 april 2009 
Tijd   :  14.00 – 18.00 uur 

:  Landgoed Voorlinden  Locatie  
 
 
Nr. 01 Opening voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
 
Nr. 02 Communicatieplan Berenschot 30 min 
Bijlage FS20090408.02 
 Presentatie (Arnoud v.d. Kolk en Bart v.d. Velden) 
 
Nr. 03 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
Bijlage FS20090408.03 
 
Nr. 04 Verslag Forumvergadering 11 

februari 2009 
Nico Westpalm van Hoorn 10 min 

Bijlage FS20090408.04 – verslag 
 Ter goedkeuring 
 
 
 
Nr. 05 Voortgang en stand van zaken projecten aan de hand van de Collegeagenda 
Bijlage CS-20090520.02 – Concept agenda College 
 
Nr. 05A  Strategiedeel NORA 3.0 Peter Waters 10 min 
Bijlagen FS20090408.05A – notitie 

Strategiedeel NORA 3.0 
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 05B  Referentielijst open standaarden TNO 20 min 
Bijlagen FS20090408.05B – notitie referentielijst 

Bijlagen: notitie TNO + referentielijst 
 Presentatie (Matthijs Punter) 
 
Nr. 05C  Lijst open standaarden Joris Gresnigt 20 min 
Bijlagen FS20090408.05C1 - notitie lijst met standaarden 

Bijlagen: aangepaste procedure + aangepast aanmeldformulier 
 FS20090408.05C2 - notitie m.b.t. SAML 

Bijlage: Consultatiedocument (incl. expertadvies) SAML 
 FS20090408.05C3 - notitie m.b.t. Content Zoekprofiel 

Bijlage: Consultatiedocument (incl. expertadvies) Content Zoekprofiel 
 FS20090408.05C4 - notitie m.b.t. Aquo 

Bijlagen: Consultatiedocument (incl. expertadvies) Aquo + concept notitie 
College 

 FS20090408.05C5 - notitie m.b.t. SETU 
Bijlage: Expertadvies SETU 

 FS20090408.05C6 - notitie m.b.t. OSB 
Bijlage: Expertadvies OSB 

 Ter goedkeuring 
 
Nr. 05D  Governance Marcel Thaens 5 min 
 Mondelinge toelichting 
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Nr. 05E  Stelselmatige semantiek Marijke Abrahamse 15 min 
Bijlage FS20090408.05E – notitie  
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 05F  Dienstverleningsconcepten Marijke Abrahamse 5 min 
 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 05G Authenticatie en  

Autorisatie 
Michel Verhagen 10 min 

Bijlage FS20090408.05G – notitie e-herkenning 
 Ter informatie 
 
Nr. 05H  Internationaal  Joris Gresnigt 5 min 
 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 05I  Evaluatie   
 Notitie reeds besproken ter vergadering van 11 februari jl. 
 
 
 
Onderwerpen naast Collegeagenda 
 
Nr. 06 UBL – UN/CEFACT Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
Bijlage CS20080514.06A 
 Ter informatie 
 
Nr. 07 WDO Steven Luitjens 10 min 
 Mondelinge toelichting 
 
Nr. 08 Forumreis 2009 Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
Bijlage FS20090408.08 
 Ter informatie 
 
Nr. 09 Concept agenda Forum verga-

dering 17 juni 2009 
Nico Westpalm van Hoorn 5 min 

Bijlage FS20090408.09 
 Ter kennisname 
 
Nr. 10 Rondvraag / Afsluiting Nico Westpalm van Hoorn 10 min 
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Datum  :  woensdag 8 april 2009 
Tijd  :  14.00 – 18.00 uur 
Locatie  :  Landgoed Voorlinden  
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn   Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Gerard Hartsink    ABN AMRO 
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW 
Lieneke Jongeling   Northgo College 
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Joop van Lunteren   Adviseur Forum 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Simon Spoormaker   Portinfolink & COPAS 
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Michel Verhagen    Ministerie van Economische Zaken 
Hans Wanders    Randstad Holding 
Harry van Zon    Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
ICTU 
Ineke Schop    NOiV 
 
GBO.Overheid 
Marijke Abrahamse   Bureau Forum Standaardisatie 
Marian Barendrecht   Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Matthijs Punter    TNO (agendpunt 5B + 5C) 
Marcel Thaens    Ordina (agendapunt 5D) 
Bart van der Velden   Berenschot (agendapunt 2) 
 
Afwezig 
Leden 
Cor Franke 
Olf Kinkhorst    BKWI 
Victor Krul    Reinier de Graaf Groep  
Steven Luitjens    Directeur GBO.Overheid (secretaris) 
Arianne de Man    IPO 
Bart van Rietschote   Geonovum 
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Agenda 
 
1.  Opening 
2.  Communicatieplan 
3.  Agenda 
4. Verslag Forumvergadering 11 februari 2009  
5. Voortgang en stand van zaken projecten aan de hand van de Collegeagenda 
 A. Strategiedeel NORA 3.0 
 B. Referentielijst open standaarden 
 C. Lijst open standaarden 
 D. Governance 
 E. Stelselmatige semantiek 
 F. Dienstverleningsconcepten 
 G. Authenticatie en Autorisatie 
 H. Internationaal 
 I. Evaluatie 
6. UBL-UN/CEFACT 
7. WDO 
8. Forumreis 2009 
9. Concept agenda Forumvergadering 17 juni 2009  
10. Rondvraag 
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
Han Kogels meldt dat op dinsdag 7 april het convenant is ondertekend tussen overheid 
en bedrijfsleven over e-factureren. 
 
2. Communicatieplan 
Bart van der Velden van Berenschot presenteert de resultaten van een kort onderzoek 
bij een aantal stakeholders van het Forum met als doel het helder krijgen van de com-
municatiedoelstellingen van het Forum. Bart constateert dat het beeld dat de stakehol-
ders van het Forum hebben nogal uiteen loopt. Hetzelfde geldt voor de verwachtingen 
m.b.t. datgene waarmee het Forum zich zou moeten bezighouden. Naar aanleiding van 
deze bevindingen heeft Berenschot een aantal communicatiedoelstellingen geformu-
leerd. De forumleden geven aan mee te willen denken over de te kiezen doelstellingen 
en zij zullen hun opmerkingen daarover voor 15 april 2009 aan Bart doorgeven. 
Het definitieve plan zal eind april worden opgeleverd en in mei kan het Bureau van 
start met de uitvoering. 
 
3. Agenda
Het met de vergaderstukken meegezonden stuk van ECP.nl wordt op verzoek van Har-
ry van Zon aan de agenda toegevoegd. Later in de vergadering wordt besloten dat het 
onderwerp aan de agenda van 17 juni a.s. wordt toegevoegd. Simon Spoormaker con-
stateert dat met de afwezigheid van Steven Luitjens het onderwerp WDO niet behan-
deld zal worden. Hij onderstreept weer, als tijdens de vergadering van 11 februari jl., 
het belang van het snel beleggen van de coördinatie en communicatie en van het stre-
ven naar toepassing binnen een single window. 
 
4. Verslag Forumvergadering 11 februari 2009 
Voor wat betreft INTEGRATE meldt Joris dat de forumleden in een eerder stadium zijn 
bericht over de resultaten van fase 1. De destijds geplande 2e fase is niet gestart. Voor 
de duidelijkheid zal Joris het bericht m.b.t. fase 1 nogmaals aan de forumleden toestu-
ren. 
Simon Spoormaker ziet graag punt 8A (WDO) uit het verslag herhaald in dit verslag. 
Hans Wanders vraagt om aanpassing van het verslag voor wat betreft de een na laats-
te alinea van punt 11. rondvraag. De tekst zal als volgt luiden: 
“Voor wat betreft UBL leven er bij de forumleden zeer verschillende beelden over wat 
er is besloten. UBL wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.” 
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5A. Strategiedeel NORA 3.0
Het Forum vindt het strategiedeel een prima stuk. Daar waar NORA 2.0 tamelijk tech-
nisch was en er behoefte bestond aan een stuk met een hoger conceptueel niveau 
voorziet het strategiedeel in die behoefte. Wat in de visie van het Forum ontbreekt is 
een kort begeleidend document waarin aan bestuurders duidelijk wordt gemaakt waar-
om het strategiedeel voor hen van belang is. Het Bureau zal een concept voor een 
dergelijk document opstellen. 
 
5B. Referentielijst open standaarden 
Matthijs Punter presenteert de stand van zaken m.b.t. de referentielijst. Er is een lijst 
met 18 de facto standaarden waarvoor consensus is aangetoond. Daarnaast is een lijst 
opgesteld met 30 kandidaat de facto standaarden. Over deze standaarden zal een pu-
blieke consultatie gehouden worden. TNO zal zich vervolgens richten op het opstellen 
van een procedure voor het beheer van de referentielijst.  
Het Forum discussieert over één van de in de presentatie genoemde uitsluitingscriteria 
voor opname op de referentielijst, te weten verplichting middels wet- of regelgeving. 
Joris Gresnigt stelt dat overwogen wordt om in aanvulling op de al bestaande en te 
ontwikkelen lijsten een lijst met wettelijk vastgestelde standaarden te maken. 
Op de vraag hoe een en ander gecommuniceerd gaat worden meldt de voorzitter dat 
eerst de lijsten opgesteld en het beheer geregeld gaat worden. De communicatie zal 
meegenomen worden in het op te stellen communicatieplan. Daarna komt het punt van 
de lijst met wettelijk vastgestelde standaarden aan de orde.  
 
5C. Lijst open standaarden 
Joris Gresnigt meldt dat n.a.v. de evaluatie de procedure en het aanmeldformulier zijn 
aangepast. De procedure is hiermee transparanter geworden.  
De forumleden stellen dat het Forum een rol zou moeten hebben tijdens de procedure 
op het moment dat het Bureau er (in overleg met de indiener) voor kiest een standaard 
(nog) niet de procedure in te laten gaan. Wanneer de indiener zich niet in die keuze 
kan vinden dient het Forum een definitieve keuze te maken.  
De procedure zal dienovereenkomstig aangepast worden. 
 
OSB 
Het Forum gaat akkoord met de concept notitie voor het College. 
 
SAML 
Bij de toetsing van SAML is gebleken dat SAML nog ruimte biedt om (technische) im-
plementatiekeuzes te maken binnen de standaard. Het Forum stemt in met mandaat-
verlening aan de sponsoren om namens het Forum toe te zien dat er eenduidig beleid 
komt voor de implementatiekeuze van SAML en dat dit beleid ergens belegd wordt. Als 
dit geregeld is wordt SAML opnieuw aan het Forum aangeboden.  
 
Content Zoek Profiel 
Bij toetsing van CZP is gebleken dat er binnen hetzelfde toepassingsgebied, maar in 
een ander organisatorisch werkgebied, een concurrerende standaard is, te weten LO-
RElom. Deze beide standaarden zijn niet interoperabel. De beheerders van beide 
standaarden hebben aangegeven bereid te zijn in onderling overleg de interoperabili-
teitsproblemen tussen de standaarden op te lossen. Het Forum stemt ermee in dat het 
Bureau de gesprekken tussen de beide beheerders faciliteert en verleent mandaat aan 
de sponsoren om namens het Forum te controleren of de interoperabiliteitsproblemen 
zijn opgelost. Wanneer dat het geval is wordt CZP opnieuw aan het Forum aangebo-
den. 
 
 
Aquo 
Bij toetsing van de Aquo standaard is gebleken dat het beheer afloopt per eind 2009 
en dat er voor wat betreft het intellectueel eigendom van de standaard en het gebruik 
daarvan niets is vastgelegd. De verwachting is dat deze twee zaken nog in april 2009 
geregeld zullen worden. Het Forum verleent de sponsoren mandaat om te controleren 
of bovengenoemde zaken geregeld zijn. Wanneer dat het geval is stemt het Forum in 
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met toezending van het voorgelegde concept advies aan het College ter behandeling 
tijdens de vergadering van 20 mei 2009. 
 
SETU 
Het Forum gaat akkoord met de concept notitie voor het College. 
 
5D. Governance 
Marcel Thaens stelt dat, de discussies tijdens de vergadering horend, governance een 
heel relevant onderwerp blijkt. Het onderzoek richt zich met name op het traject dat 
volgt op het maken van de afspraken, waarbij de overheid enerzijds zelf de gemaakte 
afspraken moet naleven en anderzijds een rol heeft gericht op het zich laten conforme-
ren van andere partijen. Marcel beschrijft het plan van aanpak en meldt dat er een be-
geleidingsgroep is gevormd. Bovendien is hij bezig met een interviewronde. 
 
5E. Stelselmatige semantiek 
Marijke Abrahamse licht de bijstelling van de op te leveren concrete resultaten toe. De 
doelstellingen en planning van het project blijven gehandhaafd, maar m.b.t. de geplan-
de opbrengsten is besloten de referentietabellen niet op internet te publiceren omdat 
vanuit het programma ODP binnenkort de online stelselcatalogus via internet beschik-
baar gesteld zal worden. Publicatie van de referentietabellen zal leiden tot overlap en 
mogelijk verwarring. Voorts is besloten dat bij de geplande proefnemingen niet alleen 
met samengestelde maar ook met enkelvoudige zoekvragen zal worden gewerkt.  
 
5F. Dienstverleningsconcepten 
Marijke Abrahamse meldt dat de Spaansche Hof sessie die op 14 april 2009 door 
GBO.Overheid georganiseerd wordt in het teken van dienstverleningsconcepten zal 
staan. Nut en noodzaak zal daar worden geïnventariseerd en rapportage over de be-
vindingen volgt in de volgende vergadering. 
Gerard Hartsink meldt hooguit als co-sponsor op te zullen kunnen treden, niet als 
sponsor. 
 
5G. Authenticatie en autorisatie 
Michel Verhagen verwijst voor wat betreft het programma eHerkenning naar de bijge-
voegde factsheet. Het programma zal van start gaan met de Belastingdienst en de 
Kamers van Koophandel. Het punt zal bij elke forumvergadering geagendeerd en door 
Michel Verhagen toegelicht worden.  
Het Forum is door het College gevraagd een en ander kritisch te volgen maar heeft het 
gevoel dat daar meer informatie voor nodig is dan alleen een factsheet. Michel Verha-
gen biedt aan alle beschikbare documenten aan de forumleden toe te zenden. 
 
5H. Internationaal 
Joris Gresnigt meldt dat gewerkt wordt aan een verkenning over wat er binnen de EU 
speelt. Aansluiting wordt gezocht bij een lopende verkenning die wordt verricht voor 
uitvoeringsorganisaties. Zodra dat in kaart is gebracht volgt een verkenning over de 
programma’s buiten de EU. 
 
5I. Evaluatie 
Reeds besproken ter vergadering van 11 februari jl. 
 
 
 
6.  UBL – UN/CEFACT 
Naar aanleiding van de discussie tijdens de vorige vergadering is het advies inzake e-
factureren zoals dat in mei 2008 aan het College is aangeboden bij de vergaderstuk-
ken gevoegd. Het College heeft destijds conform het advies besloten. 
Simon Spoormaker stelt voor een presentatie over UN/CEFACT te regelen. De ver-
wachting is dat UBL nog dit jaar migreert naar UN/CEFACT; een presentatie over dit 
onderwerp kan meer duidelijkheid scheppen. 
 
7 Voortgang WDO
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Op verzoek van Simon Spoormaker wordt hetgeen in het verslag van 11 februari jl. is 
opgenomen in dit verslag herhaald. 
Simon Spoormaker dringt voor wat betreft WDO aan op actie. Coördinatie en commu-
nicatie 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).  
 
8 Forumreis
Nico Westpalm van Hoorn meldt dat HEC bezig is een programma op te stellen. Harry 
van Zon doet nog de suggestie voor een bezoek aan VtsPN (Voorziening tot samen-
werking Politie Nederland), welke suggestie zal worden meegenomen. 
 
9. Concept agenda Forumvergadering 17 juni 2009
Toevoegen: presentatie UN/CEFACT, ECP.nl notitie en automatische incasso stan-
daard (zoals ingebracht door Gerard Hartsink tijdens de rondvraag). 
 
10. Rondvraag
Simon Spoormaker signaleert dat de vergadering van juni erg snel op de forumreis 
volgt. Mocht er om die reden niet voldoende gespreksstof voor de vergadering zijn dan 
al daarmee rekening gehouden worden. 
Lieneke Jongeling meldt behoefte te hebben aan een factsheet bevattende de werk-
zaamheden en taken van het Forum. Wellicht kan dit onderdeel vormen van de com-
municatiestrategie. 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om ca. 18.00 uur. 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Toezenden info INTEGRATE BFS z.s.m. 
Aanpassing procedure lijst BFS z.s.m. 
Toezending documenten eherkenning EZ z.s.m. 
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