
Agenda Forum Standaardisatie 
 
 
 

Nr. 01 

Locatie  
 
 
 
 

:  woensdag 2 september 2009 
Tijd   :  14.00 – 17.00 uur 
Datum  

:  Landgoed Voorlinden  

Opening voorzitter 5 min Nico Westpalm van Hoorn 
 
 
Nr. 02 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
Bijlage FS20090902.02 
 
 
Nr. 03 Verslag Forumvergadering 17 

juni 2009 
Nico Westpalm van Hoorn 5 min 

Bijlage FS20090902.03 concept verslag 
 Ter goedkeuring 
 
 
Nr. 04 Governance Peter Waters 60 min 
Bijlagen FS-20090902.04 notitie governance 

FS20090902.04 Rapport Ordina 
 Ter bespreking 
 
 
Nr. 05 Standaarden  Joris Gresnigt 90 min 
Bijlage FS20090902.05 notitie met bijlagen: 

01-04: lijsten met standaarden (zie voor meest recente versies www.open-
standaarden.nl  
05: Notitie intake 
06: Concept notitie SAML 
07: Expertadvies SAML 
08: Notitie beheerprocedure 
09: Beheerprocedure 

 Mondelinge toelichting stand van zaken 
 
 
Nr. 06 Voortgangsnotitie 10 min Nico Westpalm van Hoorn 
Bijlage FS20090902.06 notitie + bijlage (advies cie Wientjes) 
 Mondelinge toelichting stand van zaken 
 
 
Nr. 07 Concept agenda Forum verga-

dering 14 oktober 2009 
5 min Nico Westpalm van Hoorn 

Bijlage FS-20090902.07 concept agenda 
 Ter kennisname 
 
 
Nr. 08 Rondvraag / Afsluiting 5 min Nico Westpalm van Hoorn 
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Titel 

Een poging om OO en MSW op elkaar af te stemmen en nog veel meer - 06-001-test / 1.0 

 

       
Datum  :  woensdag 2 september 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 
Steven Luitjens    Directeur GBO.Overheid (secretaris) 
Joop van Lunteren   Adviseur Forum (tot agendapunt 5) 
Arianne de Man    IPO 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Bart van Rietschote   Geonovum 
Simon Spoormaker   Portinfolink & COPAS 
Arno Thijssen  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 
Erik Wijnen    Ministerie van Economische Zaken  

(vervanger Michel Verhagen) 
 
 
Afwezig 
Leden 
Cor Franke    Franke Interim Management  
Gerard Hartsink    ABN AMRO 
Olf Kinkhorst    BKWI 
Han Kogels  Erasmus Universiteit  
Victor Krul    Reinier de Graaf Groep  
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Michel Verhagen  Ministerie van Economische Zaken  
Hans Wanders    Randstad Holding 
 
ICTU 
Ineke Schop    NOiV 
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Agenda 
 
1.  Opening 
2.  Agenda 
3. Verslag Forumvergadering 17 juni 2009  
4. Governance 
5. Standaarden 
6. Voortgangsnotitie overige projecten 
7. Concept agenda Forumvergadering 14 oktober 2009  
8. Rondvraag 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 
2. Agenda 
De voorzitter meldt dat de vorm van de agenda enigszins is gewijzigd. Ten behoeve 
van een beter overzicht is vooral gewerkt met voortgangsnotities. Governance is als 
apart agendapunt opgenomen en voor wat betreft de voortgang op het gebied van de 
open standaarden is alle informatie in één notitie verzameld. Voor verdere verdieping 
wordt in deze notitie verwezen naar bijlagen. De voortgang m.b.t. de overige projecten 
is verzameld en opgenomen in een voortgangsnotitie. 
Voor het overige zijn er geen bijzonderheden. 
 
3. Verslag Forumvergadering 17 juni 2009 
Naar aanleiding van het verslag meldt Simon Spoormaker dat er begin oktober een 
bijeenkomst over UBL en UN/CEFACT is. Een presentatie over dit onderwerp in het 
Forum zou dan goed in oktober gehouden kunnen worden. Peter Waters meldt dat er 
signalen zijn dat het genuanceerde advies van het College m.b.t. UBL niet goed wordt 
gevolgd. Erik Wijnen vermoedt dat de betrekkelijk lastige vindplaats van het besluit op 
de website van het Forum hieraan bijdraagt. Besloten wordt dat de vindbaarheid van 
de Collegebesluiten in het algemeen verbeterd zal worden. 
Voor het overige zijn er geen opmerkingen. 
 
4. Governance 
Het rapport van Ordina betreffende de verkenning van de governance van interopera-
biliteit wordt kort besproken. De algehele indruk van het Forum over het rapport laat 
zich samenvatten als “interessant”, veel aanknopingspunten om verder over te denken, 
maar de verkenning bevat wel heel veel aanbevelingen en een vertaling naar een con-
crete aanpak ontbreekt. Bij het Forum bestaat bovendien behoefte aan een rangorde in 
de voorgestelde sturingsmiddelen of aan een verdere doordenking van de vraag onder 
welke omstandigheden/in welke context welke sturingsmix kansrijk is. Het Forum be-
sluit hier zelf mee aan de slag te gaan en in subgroepen in totaal vier verschillende 
standaarden onder de loep te nemen. Per standaard wordt bekeken hoe de implemen-
tatie verlopen is en welke sturingsmix is gebruikt. Als te bestuderen standaarden wor-
den gekozen: geharmoniseerd systeem douane (Steven Luitjens, Joop van Lunteren, 
Nico Westpalm van Hoorn), een GEO-standaard (Bart van Rietschote, Wim van Nun-
speet, Lieneke Jongeling en Arianne de Man), de webrichtlijnen (Arno Thijssen, Ineke 
Schop (na de vergadering aangemeld) en SAML (alle voornoemden tezamen). Deze 
exercitie zal ons helpen om het College beter te kunnen adviseren op het gebied van 
adoptie.     
 
5. Open standaarden 
M.b.t. het onderwerp open standaarden wordt in aanvulling op de notitie (FS21-09-05) 
het volgende ter vergadering besproken. 
 
Ad 1. Voortgang 
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b) Lijsten met open standaarden 
De bij de stukken bijgevoegde lijsten zullen elke vergadering worden meegezonden. 
Geconstateerd wordt dat de lijst met veelgebruikte standaarden flink is gegroeid. 
 
c) XBRL 2.1 
Het Forum bediscussieert de mogelijkheid om XBRL, gezien de aparte status van deze 
standaard, d.m.v. een verkorte procedure op te nemen op de lijst voor pas toe of leg 
uit. Vanwege de noodzakelijke transparantie wordt hiervan en marge van de vergade-
ring afgezien. De forumleden worden hierover tussentijds per e-mail nader geïnfor-
meerd. De intake van XBRL zal plaatsvinden als gepland. 
 
f) WDO 
Steven Luitjens meldt dat een medewerker van de douane bij GBO.Overheid gedeta-
cheerd zal worden om het beheer van de WDO standaard ter hand te nemen. Gesigna-
leerd wordt dat de aanmelding van WDO lang op zich laat wachten. 
 
g) SEPA 
De verwachting is dat ook SEPA binnenkort zal worden voorgedragen voor opname op 
de lijst voor pas toe of leg uit.  
 
In relatie tot het eerder besproken rapport over Governance komt het Forum na een 
korte discussie tot de conclusie dat het College slechts standaarden ter vaststelling 
voorgelegd dient te krijgen die voorzien zijn van een implementatiestrategie. Het Fo-
rum besluit dat een dergelijk criterium in de beheerprocedure dient te worden opgeno-
men. Het Bureau zal de volgende vergadering met een voorstel komen hoe dit con-
creet ingevuld kan worden. 
 
Vanuit het Forum komt het verzoek om de gebruikte afkortingen in de notities (de eer-
ste keer) uit te schrijven en, in voorkomende gevallen, aan te geven hoe de afgekorte 
naam van een standaard uitgesproken dient te worden. 
 
Ad 2. Intake verschillende standaarden 
Voor wat betreft de intake van de verschillende standaarden stemt het Forum zonder 
discussie in met de door het Bureau voorgestelde lijn. 
 
Ad 3.  Opname SAML 2.0 
Het Forum stemt in met het voorgelegde advies. 
 
Ad 4. Aanpassing beheerprocedure 
Het advies van de stuurgroep om bij een negatief advies van de expertgroep door het 
Forum te laten bepalen of er al dan niet een openbare consultatie zal worden gehou-
den wordt door het Forum aangenomen. De beheerprocedure zal dienovereenkomstig 
worden aangepast. 
 
6.  Voortgangsnotitie 
In aanvulling op hetgeen in de notitie over het onderwerp semantiek staat vermeld 
meldt Marijke Abrahamse dat er veel respons is gekomen op het inmiddels op de web-
site van het Forum gepubliceerde rapport “semantiek op stelselschaal”. Overeenkom-
stig de opdracht van het Forum is gezocht naar een praktijkcasus. Via Cor Franke is 
contact gelegd met het ketenbureau UWV Belastingdienst. De bij dit ketenbureau ge-
constateerde knelpunten zijn herkenbaar. In een verkennend gesprek is gekomen tot 
een voorstel voor een plan van aanpak. Binnen korte tijd zal duidelijk worden of de op-
dracht uitgevoerd zal worden. 
Daarnaast heeft zich een project aangediend bij BZK. Bij het Register Niet Ingezete-
nen geeft het partner / kind begrip problemen. Het Bureau is verzocht mee te denken 
over een mogelijke oplossing voor dit probleem. 
Lieneke Jongeling meldt dat er in de onderwijsketen zowel technische als semantische 
problemen zijn bij het aanleveren en/of verwerken van gegevens in Groningen. Afge-
sproken wordt dat het Bureau eerst aan de slag gaat met UWV en RNI (mede vanwege 
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de deadline van 31 december 2009) om vervolgens de aldaar opgedane kennis te 
kunnen gebruiken bij de casus onderwijs. 
 
Onder verwijzing naar de vorige vergadering waarin Steven Luitjens en Han Kogels 
hadden toegezegd n.a.v. de notitie van Paul Brackel een voorstel te doen voor eventu-
ele vervolgstappen meldt Steven het volgende. Han en Steven hebben geconcludeerd 
dat meer aandacht uit zou moeten gaan naar de specifieke problemen die in de private 
sector leven. Om die reden is een opdracht uitgezet om de speeches van de afgelopen 
1,5 jaar van Rinnooy Kan en Wientjes te scannen om te bekijken welke problemen 
door hen in de afgelopen periode geaddresseerd zijn. Steven en Han komen hierop 
terug. 
 
7. Concept agenda Forum vergadering 14 oktober 2009 
Naar aanleiding van de genoemde onderwerpen vraag Steven Luitjens of er al beslo-
ten is wie als spreker tijdens de Collegevergadering gevraagd zal worden. De voorzit-
ter meldt dat er meerdere opties zijn en dat de keuze begin oktober gemaakt zal wor-
den. 
 
8. Rondvraag 
Op de vraag dienaangaande van Bart van Rietschote wordt besloten dat het Bureau 
een planning zal maken en contact op zal nemen met de deelnemers in de subgroepen 
m.b.t. governance. 
Steven Luitjens meldt tenslotte dat hij als vervolg op de forumreis naar Groningen later 
deze week een afspraak heeft met Hans Wortmann. Wanneer de forumleden input wil-
len geven voor dat gesprek worden zij daartoe uitgenodigd. 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Verbeteren vindbaarheid collegebe-
sluiten 

BFS z.s.m. 

Aanpassen beheerprocedure BFS 14 oktober 2009 
Voorstel voor inpassen implementatie-
strategie in de criteria lijst open standaarden 

BFS 14 oktober 2009 
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