
Agenda Forum Standaardisatie 
 
 
 

Datum  :  woensdag 16 december 2009 
Tijd   :  14.00 – 17.00 uur 

:  Landgoed Voorlinden  Locatie  
 
 
 
Nr. 01 Opening voorzitter + 

Agenda 
Nico Westpalm van Hoorn 5 min 

Bijlage FS-20091216.01 (dit document) 
 
Nr. 02 Semantiek Marijke Abrahamse 30 min 
Bijlagen FS-20091216.02 oplegnotitie  

FS20091216.02 RNI rapport 
FS20091216.02 Praktijkmodellering werkgever 
FS20091216.02 Met zoveel woorden 

 Mondelinge toelichting  
 
Nr. 03 Verslag Forumvergadering 14 

oktober 2009 
Nico Westpalm van Hoorn 5 min 

Bijlage FS20091216-03 concept verslag 
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 04 Verslag College vergadering 

18 november 2009 
Nico Westpalm van Hoorn 5 min 

Bijlage CS20091118.03 concept verslag 
 Ter informatie 
 
Nr. 05 Werkplan 2010 Nico Westpalm van Hoorn 45 min 
Bijlagen FS20091216.05 werkplan + concept begroting 
 Ter bespreking/goedkeuring 
 
Nr. 06 Voortgangsnotitie Nico Westpalm van Hoorn 10 min 
Bijlagen FS20091216.06 voortgangsnotitie 

FS20091216.06A stand van zaken standaarden 
FS20091216.06A Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit  
FS20091216.06A Lijst met te toetsen open standaarden 
FS20091216.06A Planning 
FS20091216.06A Nieuwsberichten 
FS20091216.06B Samenvatting werkgroep adoptie 
FS20091216.06B Samenvoeging verslagen 

 Mondelinge toelichting 
 
Presentatie UN/CEFACT Henk van Maaren 15 min 
 
Nr. 07 Authenticatie Joris Gresnigt 10 min 
 Mondelinge toelichting  
 
Nr. 08 eHerkenning Michel Verhagen 15 min 
Bijlage FS20091216.08 notitie EZ 
 Presentatie Michel Verhagen en Cor Franke 
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Nr. 09 Mid-term review - aanbevelin-

gen 
Nico Westpalm van Hoorn 20 min 

Bijlagen CS20091118.05 notitie Mark Frequin  
CS20091118.05 evaluatie samenvatting  

 Mondelinge toelichting  
 
Nr. 10 Rondvraag / Afsluiting Nico Westpalm van Hoorn 5 min 
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Datum  :  woensdag 16 december 2009 
Tijd  :  14.00 – 17.00 uur 
Locatie  :  Landgoed Voorlinden  
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn   Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cor Franke    Franke Interim Management  
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW 
Lieneke Jongeling   Northgo College 
Han Kogels  Erasmus Universiteit  
Steven Luitjens    Directeur GBO.Overheid (secretaris) 
Arianne de Man    IPO 
Bart van Rietschote   Geonovum 
Simon Spoormaker   Portinfolink & COPAS 
Arno Thijssen    Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Michel Verhagen  Ministerie van Economische Zaken  
Hans Wanders  Randstad Holding 
 
 
GBO.Overheid 
Marijke Abrahamse   Bureau Forum Standaardisatie 
Marian Barendrecht   Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Bart Knubben    Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Egbert Verweij    Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Michelle van Dijk    Ketenbureau UWV-Belastingdienst 
Henk van Maaren    CETIMA 

 
 
 
Afwezig 
Leden 
Gerard Hartsink    ABN AMRO 
Victor Krul    Reinier de Graaf Groep  
Joop van Lunteren   Adviseur Forum 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
 
ICTU 
Ineke Schop    NOiV 
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Agenda 
 
1.  Opening + agenda 
2.  Semantiek 
3. Verslag Forumvergadering 14 oktober 2009  
4. Verslag Collegevergadering 18 november 2009  
5. Werkplan 2010 
6. Voortgangsnotitie 
Presentatie UN/CEFACT 
7. Authenticatie 
8. eHerkenning  
9. Mid-term review - aanbevelingen 
10. Rondvraag 
 
 
1. Opening + agenda
Voor het openen van de vergadering wordt door het Forum stil gestaan bij het overlij-
den van Olf Kinkhorst. De voorzitter opent vervolgens de vergadering om 14.00 uur en 
heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Semantiek
Na een korte introductie van Marijke Abrahamse worden de beide casussen nader toegelicht 
door (vertegenwoordigers van) de opdrachtgevers, resp. Egbert Verweij (RNI) en Michelle 
van Dijk (Ketenbureau UWV-Belastingdienst). De conclusie die uit het resultaat van beide 
projecten getrokken kan worden is dat de methode van contextuele verbijzondering moge-
lijkheden biedt om begrippen in samenhang te harmoniseren en aan elkaar te relateren. De 
resultaten van het onderzoek “praktijkmodellering werkgever” worden binnen de Belasting-
dienst gebruikt om resultaten van interne maatregelen te spiegelen. Daarnaast ligt er een 
aanbeveling aan het UWV en Belastingdienst om de methode toe te passen bij de aan-
staande aansluiting op de basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR). Sprekend vanuit 
zijn ervaring met UWV en Belastingdienst meldt Cor Franke dat een tijdige analyse van de 
semantische problemen rondom deze aansluiting grote voordelen kan hebben. Volgens hem 
zit de meerwaarde van de gehanteerde methode in het feit dat duidelijk wordt waar precies 
de diverse rollen van dezelfde entiteit verschillen. Wanneer aansluiting door een geconsta-
teerd verschil problematisch is, biedt deze methode de mogelijkheid om op een hoger ab-
stractieniveau te zoeken naar de overeenkomsten, waardoor aansluiting vervolgens bewerk-
stelligd kan worden. 
 
Naar het oordeel van het Forum zal het belang van semantische interoperabiliteit alleen 
maar toenemen. Het Forum constateert dat de principes van contextuele verbijzondering in 
beide casussen hebben  gewerkt en wil laten onderzoeken hoe deze in breder verband kun-
nen worden ingezet. Het Bureau wordt gevraagd voor de volgende forumvergadering een 
concept notitie voor het College voor te leggen waarin nut en noodzaak worden toegelicht en 
een voorstel voor een aanpak wordt gedaan. 
 
Afgesproken wordt dat Arno Thijssen en Steven Luitjens de verbindingen zullen leggen tus-
sen Forum-activiteiten en de verschillende gremia rondom het Stelsel van basisregistraties. 
Afhankelijk van wat de Belastingdienst en het UWV besluiten, kan mogelijk de aanbeveling 
om de semantiek van het NHR te analyseren worden gevolgd. 
 
Na doorvoering van enkele wijzigingen in de bijlage van het werkgeverrapport, op verzoek van  
Arno Thijssen, zullen beide rapporten gepubliceerd worden op de website van het Forum. 
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3. Verslag Forumvergadering 14 oktober 2009 
Geen bijzonderheden; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verslag Collegevergadering 18 november 2009
En marge van het verslag suggereert Steven Luitjens om voor de collegevergadering 
van mei 2010 een gastspreker te vragen die iets vertelt over het snijvlak van de open-
bare orde en geo-informatie. Tijdens de februarivergadering zal hier door het Forum op 
worden teruggekomen. 
Gemeld wordt dat de vergadering van 18 november de laatste collegevergadering was 
onder het voorzitterschap van Mark Frequin. Namens het Forum zal de voorzitter hem 
bedanken voor zijn inzet voor standaardisatie. Wie hem opvolgt als voorzitter is nog 
niet bekend. Jaap Uijlenbroek zal gevraagd worden toe te treden tot het College en 
Jenny Thunnissen zal de plek van Marita Schreur in het College innemen namens de 
Inspectieraad. 
 
De voorzitter meldt voorts dat Maarten Hillenaar is gevraagd toe te treden tot het Fo-
rum. Hij heeft in beginsel positief gereageerd maar aangegeven op woensdagen niet 
beschikbaar te zijn. Het Bureau zal om die reden nagaan of met ingang van de forum-
vergadering van april 2010 de vergaderingen op dinsdagen kunnen worden gepland. 
 
5. Werkplan 2010 
M.b.t. het werkplan stelt het Forum een aantal aanpassingen voor. Het onderwerp 
“dienstverleningsconcepten” wordt geschrapt. Om de focus ook in het werkplan meer 
op de kerntaken te leggen wordt het onderwerp “authenticatie”  toegevoegd aan het 
onderwerp “standaard open” en wordt het onderwerp “e-dossiers en verwijsindexen” 
toegevoegd aan het onderwerp “semantiek”. Het onderwerp “governance” wordt her-
noemd en zal voortaan “adoptie en implementatie” heten. 
 
Voor de aldus in het werkplan opgenomen onderwerpen hebben zich (al dan niet in 
een eerder stadium) uit het Forum de volgende sponsoren aangemeld: 
Standaard open:  Wim van Nunspeet, Arianne de Man, Hans Wanders 
Semantiek:  Wim van Nunspeet, Peter van Tienhoven, Cor Franke 
Adoptie en implementatie: Nico Westpalm van Hoorn, Arno Thijssen, Simon  

Spoormaker 
Internationaal:  Simon Spoormaker 
Communicatie:  Michel Verhagen, Han Kogels 
 
Het Bureau zal in januari per onderwerp contact opnemen met de betreffende sponso-
ren ter bespreking van de werkplannen. In de februarivergadering kan er dan dieper op 
de onderwerpen worden ingegaan. 
 
Presentatie Henk van Maaren: UBL – UN/CEFACT 
In een korte presentatie verduidelijkt Henk van Maaren de relatie tussen UBL en 
UN/CEFACT. Na de ontwikkeling van UBL 2.0 is binnen OASIS afgesproken dat UBL 
niet verder zal worden doorontwikkeld. Op termijn wordt voorzien dat gebruikers van 
UBL over zullen stappen naar UN/CEFACT.  
Naar aanleiding van de presentatie bespreekt het Forum het feit dat het besluit dat het 
College in mei 2008 m.b.t. UBL genomen heeft tamelijk beperkt geïnterpreteerd wordt. 
Blijkens dat collegeadvies werd UBL 2.0 gekozen voor het verrichten van de pilots, 
terwijl voor het overige voorgesorteerd zou worden op het gebruik van UN/CEFACT. 
Gezien deze ontwikkeling besluit het Forum UN/CEFACT aan te melden voor opname 
op de lijst van open standaarden voor pas toe of leg uit. Henk van Maaren wordt ge-
vraagd het aanmeldformulier in te vullen. Gelijktijdig zullen door het Forum de implica-
ties van het destijds genomen besluit waar nodig verduidelijkt worden. Het zeer genu-
anceerde Collegebesluit moet beter gecommuniceerd worden. Michel Verhagen be-
spreekt het bovenstaande met het programma e-factureren. 
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Presentatie Michel Verhagen en Cor Franke: eherkenning 
Michel Verhagen doet verslag van de stand van zaken rondom eHerkenning voor Be-
drijven (sheets van de presentatie bijgaand). De planning loopt volgens schema. De 
verwachting is dat nog voor het eind van dit jaar de 0.8 versie van het afsprakenstelsel 
wordt opgeleverd en dat zal worden besloten deze versie te gebruiken voor de in het 
eerste half jaar van 2010 uit te voeren pilots. Bij deze pilots zijn vijf partijen betrokken. 
In dezelfde periode zullen een aantal proof of concept-trajecten (PoC’s) plaatsvinden. 
De bevindingen van de pilots en de PoC’s zullen worden verwerkt naar een 1.0 versie 
van het afsprakenstelsel. Streefdatum voor deze 1.0 versie is september 2010. 
 
Voor wat betreft het onderwerp authenticatie wordt afgesproken dat Steven Luitjens, 
Michel Verhagen, Arno Thijssen en Cor Franke voorafgaand aan de forumvergadering 
van februari 2010 contact hebben over de nadere invulling van dit onderwerp. Tijdens 
de februarivergadering zal hierover verder door het Forum worden gesproken. 
 
6.  Voortgangsnotitie 
6.1. Standaarden 
a. XBRL 
De openbare consultatie loopt tot 21 december 2009. Besloten wordt dat, in verband 
met de behoefte aan snelle duidelijkheid, gestreefd wordt naar een schriftelijke behan-
deling in zowel Forum als College. Het wordt echter aan de beoordeling van de stuur-
groep open standaarden overgelaten of schriftelijke behandeling inderdaad mogelijk is. 
De stuurgroep komt 13 januari bijeen om hierover te beslissen. 
 
b. BPEL 
Voor wat betreft BPEL blijkt ter vergadering dat de stuurgroep niet bedoeld heeft een 
advies tot niet-behandeling te geven. Tijdens de stuurgroepbijeenkomst van 13 januari 
wordt er besloten over het in behandeling nemen van BPEL.   
 
c. Aanwijzing voor regelgeving 
Joris Gresnigt meldt dat justitie doende is met aanpassing van de aanwijzing. Het on-
derwerp komt in februari terug in de vergadering. 
 
6.2 Governance 
Peter Waters heeft de bevindingen van de verschillende sessies geclusterd. Dit vormt 
een opzet om verdere stappen te zetten bij het onderwerp adoptie en implementatie.  
 
7. Authenticatie 
Zie voorgaand bij presentatie eherkenning: onderwerp komt terug in februari. 
 
8. eHerkenning 
Zie voorgaand bij presentatie eherkenning. 
 
9, Mid-term review - aanbevelingen 
De voorzitter constateert dat het gepresenteerde concept werkplan in lijn is met de 
aanbevelingen in de mid-term review. 
 
10. Rondvraag/afsluiting 
Hans Wanders vraagt wat comply or explain nu eigenlijk betekent. Wat mag wel en wat 
mag niet? De voorzitter antwoordt dat dat één van de dingen is die opgepakt gaan 
worden in de monitordiscussie. 
Arianne de Man meldt dat zij signalen krijgt dat de NORA niet verder wordt dooront-
wikkeld en vraagt zich af of het Forum hier iets mee moet. Arno Thijssen meldt dat 
BZK de NORA door middel van een notitie weer op de agenda van het Forum zal zet-
ten. 
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.15 uur. 
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Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Concept notitie College semantiek BFS 9 februari 
Vergaderingen 2010 op dinsdag? BFS z.s.m. 
Bespreking deelwerkplannen met sponsoren BFS z.s.m. 
Actie mbt collegebesluit UBL 2.0 BFS z.s.m. 
Overleg over authenticatie voorafgaand aan 
vergadering van 9/10 februari 

Steven/Michel 
Arno/Cor 

z.s.m. 
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