
FS-20100831.01  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

 

  

31 augustus 2010, 14.00 – 17.00 uur 
Landgoed Voorlinden, Wassenaar 
 

  
 

Pagina 1 van 6 

 
 

 
 

 

 

Forum Standaardisatie 
 

Wilhelmina v Pruisenweg 104 
2595 AN  Den Haag 
Postbus 84011 
2508 AA  Den Haag 
www.forumstandaardisatie.nl 

 

 

  

 

 

  

 

FORUM STANDAARDISATIE  AARDISATIE     
 
 
Nr. 01 Nr. 01 Opening voorzitter + 

Hoorn 
lm van 5 mi5 min n 

FS20100831.01 agenda (dit document) 
Ter goedkeuring 

Nr. 02 Nr. 02 Verslag 
Forumvergadering 15 juni Hoorn 

lm van 5 mi5 min n 

Bijlage FS20100831.02 concept verslag 
Ter goedkeuring 

Nr. 03 Nr. 03 Open Standaarden – 
rhagen 

30 mi30 min n 

Bijlagen FS20100831.03 notitie open standaarden 
FS20100831.03A advies Geo standaarden 
FS20100831.03B notitie EZ, verplicht gebruik open standaarden 
FS20100831.03C Besluit Digipoort voor e-factureren 
Ter besluitvorming/informatie 

Nr. 04 Nr. 04 
Hoorn 

lm van 30 mi30 min n 

Presentatie TNO (Matthijs Punter) 
Bijlage FS20100831.04 notitie adoptie 

FS20100831.04A concept handreiking adoptie open standaa
rden Ter verzoek om commentaar/ter informatie Ter verzoek om commentaar/ter informatie 

Nr. 05 Nr. 05 
Hoorn 

lm van 45 mi45 min n 

Presentatie Ordina (Joop Kielema) 
Ter informatie 
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Nr. 06 NORA 3.0: principes voor 

samenwerking en 
dienstverlening 

Marijke Abrahamse 20 min 

Bijlage FS20100831.06 notitie NORA 
FS20100831.06A toetsingskader  

 Ter informatie 
 
Nr. 07 e-dossiers Bert Uffen 10 min 
Bijlage FS20100831.07 notitie edossiers 
 Ter informatie 
 
Nr. 08 Voortgang overige 

onderwerpen 
Nico Westpalm van 
Hoorn 

10 min 

Bijlage FS20100831.08 voortgangsnotitie algemeen 
FS20100831.08A notitie internationaal 

 Ter informatie  
 
Nr. 09 Rondvraag / Afsluiting Nico Westpalm van 

Hoorn 
5 min 
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FORUM STANDAARDISATIE    FS27-08-10 
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn  voorzitter 
Gert-Jan van Boven   NICTIZ  
Guus Bronkhorst  Ministerie van Binnenlandse Zaken  
Gerard Hartsink   ABN AMRO 
Maarten Hillenaar   CIO Rijk 
Joop van Lunteren   Adviseur Forum 
Arianne de Man   IPO 
Corien Prins    KNAW 
Bart van Rietschote   Geonovum 
Simon Spoormaker  Portbase & COPAS  
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Bert Uffen    BKWI 
Marc Veldhoven   ROC de Leijgraaf 
Michel Verhagen   Ministerie van Economische Zaken 
Hans Wanders    Randstad Holding 
 
Ictu 
Ineke Schop    NOiV  
 
Logius 
Marijke Abrahamse   Bureau Forum Standaardisatie 
Marian Barendrecht   Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Bart Knubben    Bureau Forum Standaardisatie 
Mariette Lokin    Bureau Forum Standaardisatie 
Maarten van der Veen   Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Matthijs Punter   TNO (agendapunt 4) 
Joop Kielema    Ordina (agendapunt 5) 
 
Afwezig 
 
Leden 
Cor Franke  Franke Interim Management 
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW 
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Steven Luitjens  Logius (secretaris)  
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
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Agenda 
1. Opening + agenda 
2. Verslag Forumvergadering 15 juni 2010 
3. Open standaarden – voortgang 
4. Adoptie en implementatie 
5. Voorzieningen 
6. NORA 3.0: principes voor samenwerking en dienstverlening 
7. edossiers 
8. Voortgang overige onderwerpen 
9. Rondvraag/afsluiting 

 
1. Opening + agenda 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt Maarten Hillenaar en Marc 
Veldhoven, beiden al op een eerder moment tot het Forum toegetreden maar nog 
niet in de gelegenheid een vergadering bij te wonen. In verband met de recente 
veranderingen in de samenstelling van het Forum hebben de leden behoefte aan 
een namenlijst met foto; het Bureau zal een dergelijke lijst maken. 
 
2. Verslag Forumvergadering 15 juni 2010 
Marijke Abrahamse merkt op dat bij punt 8 (NORA), 1e alinea, laatste regel de 
woorden “ter vaststelling” geschrapt dienen te worden: de definitieve versie wordt 
voorgelegd aan het College en vervolgens eventueel door de Staatssecretaris 
vastgesteld. 
 
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Open standaarden – voortgang 
 
1. Advies over opname van de Geo-standaarden 
M.b.t. de Geo-standaarden meldt Hans Wanders dat naar het oordeel van de 
stuurgroep open standaarden de eerder geconstateerde knelpunten zijn opgelost. 
Er dienen nog wel twee standaarden definitief vastgesteld te worden. Een concept 
oplegnotitie voor het College zal in de oktobervergadering aan het Forum worden 
voorgelegd. 
 
2. Omgang met versies van standaarden op de pas toe of leg uit lijst 
De stuurgroep open standaarden adviseert de discussie hoe om te gaan met versies 
van standaarden aan te houden. Er loopt nog een discussie m.b.t. de aard van de 
verplichting die opname op de lijst met zich meebrengt: heeft dit alleen betrekking 
op aanschaf of ook op gebruik. De uitkomst van deze discussie zal eerst worden 
afgewacht. 
 
3. Resultaten juridisch onderzoek EZ n.a.v. notitie aanscherping "pas toe of 

leg uit" 
Michel Verhagen licht kort de notitie van EZ (“naar een meer verplichtend regime 
voor open standaarden”) toe. EZ meent dat het intensiveren van het pas toe of leg 
uit regime d.m.v. wetgeving voor wat betreft de aanschaf mogelijk is, maar voor 
wat betreft het gebruik lastiger te realiseren lijkt. In de notitie doet EZ een aantal 
suggesties voor een meer verplichtend regime. 
Naar aanleiding van de notitie discussieert het Forum over stimulering van aanschaf 
en gebruik c.q. over de mogelijkheid van bindend opleggen. Onderwerpen als 
handhaafbaarheid, het verschil tussen bindend opleggen aan enerzijds de overheid 
en anderzijds de burger, releasemanagement worden genoemd. 
De discussie aanhorend stelt de voorzitter voor dat de stuurgroep open 
standaarden een discussiestuk voorbereidt over dit onderwerp voor de 
forumvergadering van oktober.  
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4. Brief SBR over aanmelding Nederlandse Taxonomie 
Ter informatie. 
 
5. Hernieuwde aanmelding BPEL/BPMN 
Ter informatie. 
 
6. Besluit ministerraad e-Factureren via Digipoort 
Gerard Hartsink merkt op dat op de portal UBL genoemd wordt als standaard en 
vraagt zich af of deze vermelding in lijn is met het Collegebesluit over UBL. Het 
Bureau zal de portal bekijken en indien nodig een en ander verduidelijken.  
 
7. Standaarden in wet- en regelgeving 
Ter informatie. 
 
8. Project herziening criteria voor lijsten 
Ter informatie. 
 
9. Voortgang open standaarden in behandeling 
Ter informatie. 
 
10. Bijeenkomsten SAML en XBRL 
Ter informatie. 
 
11. Onderzoek besparingen open standaarden Rekenkamer en BZK n.a.v. motie 

Tweede kamer 
Maarten Hillenaar vraagt het Forum om suggesties voor gesprekspartners voor de 
Rekenkamer. De Forumleden geven aan dat zij allen, indien gewenst, bereid zijn als 
gesprekspartner op te treden. 
 
12. Voortgangsrapportage NOiV aan Tweede Kamer 
Ter informatie. 
 
4. Adoptie en implementatie 
Matthijs Punter schetst in een presentatie kort wat de voorliggende concept 
handreiking beoogt te bereiken. Het Forum wordt vervolgens gevraagd om op- en 
aanmerkingen.  
 
Opgemerkt wordt dat het mogelijk zinvol zou zijn een tool toe te voegen die 
duidelijk maakt in hoeverre een organisatie gebruik maakt van open standaarden, 
bijv. door vermelding in rapportages en/of een jaarlijkse naming en shaming. 
Het Forum gaat in op de vraag voor wie deze handreiking nuttig is. De indruk 
bestaat dat de inhoud van het boekje voor de CIO’s binnen de rijksoverheid weinig 
nieuws zal bevatten. Wellicht zal het niet-IT managers wel aanspreken. Portfolio 
management instrumenten als gateway review, dashboard, project start 
architectuur, die genoemd worden in de handreiking,  gebruikt het ICCIO al.  Open 
standaarden kunnen hierin geborgd worden. De bruikbaarheid zal nog getest 
worden bij Manifestpartijen en gemeenten, maar dan moet de “handreikingsvorm” 
nog duidelijker.  
De voorzitter constateert dat voor een dergelijk product de samenwerking met 
NOiV gezocht zal worden. Implementatie is immers de NOIV opdracht. Ineke Schop 
bevestigt dat al verschillende handreikingen gemaakt zijn. De instrumenten worden 
individueel in ieder geval beschikbaar gesteld via de NOiV wiki zodat ze gelijk 
praktisch in te zetten zijn.  
 
Besloten wordt dat de definitieve handreiking aangeboden zal worden aan de CIO’s 
van het Rijk, aan Manifestpartijen en aan KING met de vraag of de handreiking 
voor deze partijen nuttig is en hoe zij deze eventueel gaan gebruiken. Afhankelijk 
van de reactie zal het Forum over een mogelijk vervolg beslissen.  
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5. Voorzieningen 
Joop Kielema presenteert de bevindingen van Ordina m.b.t. het onderwerp 
voorzieningen. Ordina weet geen goed onderscheid tussen standaarden en 
voorzieningen te maken. Ordina stelt daarom een pragmatische oplossing voor. 
Voorzieningen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de e-overheid en aan een 
aantal (nog niet benoemde) criteria)  Bijdrage aan de e-overheid en voldoen aan 
die overige criteria zou dan voldoende argument voor plaatsing op een (nieuwe) 
PTOLU lijst voor basisvoorzieningen zijn. Dit heeft daarnaast als voordeel dat aan 
het bestaan van de voorzieningen op een dergelijke lijst meer bekendheid wordt 
gegeven.  
Voor de oktobervergadering bereidt het Bureau op basis van het vervolgonderzoek 
van Ordina (van herkenning naar erkenning) een notitie voor. 
 
6. NORA 3.0: principes voor samenwerking en dienstverlening 
Marijke Abrahamse schetst kort de rol van het Forum ten aanzien van de NORA en 
licht het bijgevoegde toetsingskader toe. De openbare review van NORA 3.0 is op 
15 augustus gesloten. Zodra het ingediende commentaar is verwerkt is de NORA 
3.0 beschikbaar voor het Forum ter beoordeling. Dit zal gebeuren aan de hand van 
het opgestelde toetsingskader. In de oktobervergadering zal het resultaat van die 
toetsing door de forumleden besproken worden, waarna het Forum bepaalt of  
NORA 3.0 met instemming aan het College aangeboden kan worden, en of er nog 
aanvullende adviezen worden geformuleerd. 
Maarten Hillenaar vraagt aandacht voor het feit dat er behoefte lijkt te zijn aan 
visualisering van architectuur. Dat zal de boodschap minder saai maken en 
bijdragen aan adoptie. 
 
7. e-dossiers 
Bert Uffen licht kort de stand van zaken m.b.t. de verkenning e-dossiers toe. Corien 
Prins merkt op dat voor wat betreft de casus Verwijsindex Risicojongeren de 
onderzoeksvragen anders gekozen zullen moeten worden. In het geval van een 
verwijsindex zijn de belemmeringen juist bedoeld en dient men niet op zoek te 
gaan naar mogelijkheden om die belemmeringen op te heffen. 
In de oktobervergadering zal de uitkomst van de verkenning gepresenteerd 
worden. 
 
8. Voortgang overige onderwerpen 
Geen bijzonderheden. 
 
9. Rondvraag/afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Fotolijst forumleden BFS 11 oktober 
Actie m.b.t. opkomst Collegeleden BFS Voor november 

vergadering 
 
 




