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FORUM STANDAARDISATIE    
 
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn  Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cor Franke  Franke Interim Management (t/m 

punt 6) 
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW (t/m punt 6) 
Steven Luitjens  Logius (secretaris)  
Joop van Lunteren   Adviseur Forum 
Arianne de Man   IPO 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Bart van Rietschote   Geonovum 
Bert Uffen    BKWI 
Michel Verhagen   Ministerie van Economische Zaken 
Hans Wanders    Randstad Holding 
 
Ictu 
Ineke Schop    NOiV (t/m punt 6) 
 
Logius 
Marian Barendrecht   Bureau Forum Standaardisatie 
Joris Gresnigt    Bureau Forum Standaardisatie 
Bart Knubben    Bureau Forum Standaardisatie 
Mariette Lokin    Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Dennis Krukkert   TNO 
Bob Papenhuijzen  CIO, Ministerie van Justitie, 

vervanger Maarten Hillenaar 
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Afwezig 
Leden 
Gert-Jan van Boven   NICTIZ  
Guus Bronkhorst  Ministerie van Binnenlandse Zaken  
Gerard Hartsink   ABN AMRO 
Maarten Hillenaar   CIO Rijk 
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Corien Prins    KNAW 
Simon Spoormaker  Portinfolink & COPAS  
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
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Agenda 
1. Opening + agenda 
2. Verslag Forumvergadering 6 april 2010 
3. Verslag Collegevergadering 18 mei 2010 
4. Open standaarden – voortgang 
5. Open standaarden – standaarden in wet- en regelgeving 
6. Voorzieningen 
7. Adoptie en implementatie: 

a. Integrate – presentatie Dennis Krukkert (TNO) 
b. Governance 

8. NORA – nadere uitwerking strategiedeel 
9. Werkplan 2010: samenhang + doorkijk naar en ná 2010  
10. Voortgang 
11. Rondvraag/afsluiting 

 
1. Opening + agenda 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt Bert Uffen, directeur van het 
BKWI. De voorzitter deelt mee dat Marc Veldhoven namens het onderwijsveld 
zitting zal nemen in het Forum. Vanwege een al bestaande afspraak is hij deze 
vergadering nog niet aanwezig. Voorts verwelkomt de voorzitter Bob Papenhuijzen 
en Michiel Schoo die voor deze vergadering Maarten Hillenaar resp. Guus 
Bronkhorst vervangen. Tenslotte welkom aan Mariette Lokin, ter gelegenheid van 
haar eerste vergadering in de hoedanigheid van medewerker van het Bureau. 
 
2. Verslag Forumvergadering 6 april 2010 
Voor wat betreft punt 7 stelt Cor Franke voor de tekst als volgt aan te passen: 
 
"Cor Franke licht kort de stand van zaken rondom eHerkenning toe. Guus 
Bronkhorst meldt dat het doel is om, na overleg tussen EZ, BZK, FIN en Logius, 
met een voorstel te komen dat de samenhang (en daarmee tevens de afbakening) 
tussen eHerkenning, Digid en Digid-Machtigen beschrijft." 
 
Naar aanleiding van het verslag meldt Cor voorts dat dat voorstel er inmiddels is, 
en is geaccepteerd door de betrokken partijen. De verdere uitwerking vindt nu 
plaats door architecten van de betrokken organisaties. 
 
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag Collegevergadering 18 mei 2010 
Michel Verhagen merkt op dat 9 Collegeleden zich bij deze vergadering hebben 
laten vervangen en dat er daarnaast nog 3 afwezig waren. Hij stelt voor dat het 
Bureau actie onderneemt om te proberen bij de novembervergadering een betere 
opkomst te realiseren. 
 
4. Open standaarden – voortgang 
 
1. Advies over inbehandelname Business Process Execution Language (BPEL) 
N.a.v. het advies van de stuurgroep om BPEL niet in procedure te nemen voor de 
pas toe of leg uit lijst maar te onderzoeken of deze standaard eventueel in 
aanmerking komt voor opname op de lijst met gangbare standaarden merkt Steven 
Luitjens op dat het argument dat BPEL met name binnen en niet tussen 
organisaties wordt gebruikt hem niet overtuigt. De indruk bestaat dat ter 
gelegenheid van de indiening van de standaard niet voldoende benadrukt is welk 
probleem opgelost wordt als BPEL wordt opgenomen op de lijst voor pas toe of leg 
uit. Forum en stuurgroep gaan akkoord met een hernieuwde indiening van de 
standaard, waarbij verduidelijkt kan worden dat BPEL daadwerkelijk wordt gebruikt 
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N.a.v. hetgeen over PKIoverheid is besproken tijdens de vorige Forumvergadering 
heeft de stuurgroep het eerdere besluit heroverwogen en thans besloten de 
ingediende delen van het Programma van Eisen (PvE) van PKIoverheid in procedure 
te nemen. Indien de expertgroep zal concluderen dat het PvE niet volledig aan de 
gestelde eisen voldoet zal de expertgroep gevraagd worden te adviseren over hoe 
wel een meer volledige match met de criteria kan worden gerealiseerd. 

voor informatie-uitwisseling tussen organisaties en dat een vaststelling door het 
College de adoptie kan versterken. 
 
2. Mededeling over inbehandelname PKIoverheid 

 
3. Nieuwe lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit 
Ter informatie: e-portfolio NL is op basis van het Collegebesluit van 18 mei 2010 
aan de lijst toegevoegd. 
 
4. Open standaarden in procedure voor lijsten 
Ter informatie: aanvullend meldt de voorzitter dat Gerard Hartsink heeft 
aangekondigd dat de SEPA standaard binnenkort zal worden aangemeld. 
 
5. Voortgang juridisch onderzoek EZ n.a.v. notitie aanscherping pas toe of leg 

uit 
Komt terug op agenda van 31 augustus a.s. met reactie EZ. 
 
6. Voortgang Collegebesluit e-factureren  
Ter informatie. 
 
7. Bijeenkomsten XBRL, WSRP en SAML 
Ter informatie. 
 
8. Kamervragen/-antwoorden en handreiking Multimediaformaten 
Bob Papenhuijzen merkt op dat in de antwoorden van OCW Forum en College 
weliswaar impliciet, maar niet met zoveel woorden worden genoemd. 
 
9. Nieuwsberichten Collegebesluiten e-portfolio, e-factureren en Aquo-

standaard 
Cees Hoddenbagh merkt op dat in het nieuwsbericht over e-factureren de strekking 
van het Collegebesluit niet duidelijk naar voren komt. Besloten wordt het bericht op 
de website van het Forum zodanig aan te passen dat het Collegebesluit beter 
verwoord wordt. 
Cor Franke meldt dat er inmiddels een Stichting e-portfolio is opgericht, een 
platform met als doel de invoering van e-portfolio te stimuleren. 
 
5. Open standaarden – standaarden in wet- en regelgeving 
Mariette Lokin licht kort de stand van zaken m.b.t. dit onderwerp toe. Vanwege nog 
lopende discussies is besloten de opgestelde concept-aanwijzingen nog niet te 
verwerken in de voor 2010 voorziene wijziging van de Aanwijzigingen voor de 
regelgeving, maar aan te houden tot de volgende wijziging die in de loop van 2011 
gepland staat. 
Een nadere analyse en concrete voorstellen m.b.t. standaarden uit het overzicht en 
een voorstel voor onderhoud hiervan zullen in de vergadering van 31 augustus 
worden aangeboden. 
 
6. Voorzieningen 
Het advies van de stuurgroep open standaarden om, voorafgaand aan het 
eventueel verrichten van onderzoek m.b.t. voorzieningen, de mogelijkheid van 
verruiming van het mandaat van College en Forum te onderzoeken leidt tot 
discussie. Het Forum besluit dat, alvorens naar het mandaat te kijken, onderzocht 
dient te worden of er een noodzaak is voor het doen van uitspraken over 
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voorzieningen. Een goede, heldere onderzoeksvraag is daarbij onontbeerlijk. Op 
voorstel van de voorzitter gaat het Forum akkoord met het instellen van een  
(sub-)stuurgroep voorzieningen, bestaande uit Michel Verhagen, Michiel Schoo, Cor 
Franke en Cees Hoddenbagh. Daarnaast wordt het Bureau gevraagd om een 
verkenning uit te zetten zodat voor de vergadering van 31 augustus een zo 
compleet mogelijke lijst met voorzieningen beschikbaar is. Daarbij dient per 
voorziening aangegeven te worden wie de eigenaar is en of er al dan niet een 
adoptieprobleem is waarbij een uitspraak van het College Standaardisatie zou 
kunnen helpen.  
 
7. Adoptie en implementatie 
Dennis Krukkert geeft een presentatie over een binnen het consortium Integrate 
(NoiV, TNO, Novay en Forum Standaardisatie) ontwikkeld instrument voor het 
kiezen van adoptiestrategieën voor open standaarden. Het instrument is getest op 
XBRL en het voornemen is om d.m.v. meer tests de kwaliteit van het instrument 
verder te toetsen en de bruikbaarheid waar mogelijk te vergroten. Overwogen 
wordt om de standaarden op de pas toe of leg uit lijst voor deze tests te gebruiken. 
Het resultaat van deze tests zal in de vergadering van 31 augustus worden gemeld. 
Het instrument zelf zal rond 20 juni on line beschikbaar zijn. Het Bureau zal de 
Forumleden daarop attenderen en hen bovendien een papieren versie toesturen. 
 
Steven Luitjens merkt op dat het ook nuttig en waardevol kan zijn om een overzicht 
op te stellen van dingen die adoptie in de weg (kunnen) staan en biedt aan te 
helpen bij het in beeld brengen daarvan. Voorts zal het Forum (in ieder geval) in de 
oktobervergadering, aandacht besteden aan het onder de aandacht brengen en 
vermarkten van dit instrument. Een mogelijkheid daarvoor kan bijv. zijn het 
aanbieden van het instrument aan de indiener van een standaard.  
 
In verband met de tijd licht de voorzitter kort de stand van zaken rond de 
handreiking m.b.t. het borgen van open standaarden binnen de IT-governance van 
overheidsorganisaties. De handreiking zal ter vergadering van 31 augustus kunnen 
worden uitgereikt. 
 
De overige punten uit de notitie over de stand van zaken m.b.t. dit onderwerp 
worden ter kennisgeving aangenomen. 
 
8. NORA – nadere uitwerking strategiedeel 
Arianne de Man schetst kort de gang van zaken tot nu rondom de NORA in het 
algemeen en het katern strategie zoals dat in 2009 (als eerste onderdeel van NORA 
3.0) is gepubliceerd in het bijzonder. Op dit moment is RENOIR doende op basis 
van het strategiedeel NORA 2.0 te reviseren en te upgraden naar NORA 3.0. In de 
zomer is een openbare review gepland en het daar verzamelde commentaar zal 
eind augustus worden verwerkt. In de oktobervergadering zal het Forum gevraagd 
worden de definitieve versie goed te keuren waarna NORA 3.0 in november zal 
worden voorgelegd aan het College Standaardisatie. 
 
Teneinde zich in oktober daadwerkelijk een mening te kunnen vormen acht het 
Forum het van belang om de beschikking te hebben over een toetsingskader. 
Arianne de Man, Nico Westpalm van Hoorn en Bert Uffen verklaren zich bereid om, 
samen met het Bureau, een dergelijk kader op te stellen. Ter verdere voorbereiding 
stuurt het Bureau aan alle Forumleden bovendien de Collegestukken m.b.t. de 
besluitvorming over dit onderwerp. 
 
9. Werkplan 2010: samenhang + doorkijk naar en ná 2010 
Het Forum is van mening dat de voorliggende notitie nog wat verder uitgewerkt kan 
worden en besloten wordt om half september, in de aanloop naar de 
oktobervergadering nogmaals met het reeds gevormde groepje (nog aangevuld met 
Nico Westpalm van Hoorn en Steven Luitjens) bij elkaar te komen. Verwacht mag 
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worden dat er tegen die tijd duidelijkheid bestaat over de richting die het nieuw te 
vormen kabinet gaat kiezen op de onderwerpen die het Forum betreffen. 
 
10. Rondvraag 
Hans Wanders vraagt bevestiging van zijn aanname dat het Forum niet per definitie 
tegen gesloten standaarden is. Bevestigd wordt dat voor  het Forum 
interoperabiliteit primair is maar dat het Forumvoor wat betreft standaarden streeft 
naar zo open mogelijk. 
De voorzitter sluit de vergadering iets na 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
EZ verkent de juridische aspecten van 
pas toe of leg uit op gebruik ipv op 
inkoop 

EZ 31 augustus 

Actie m.b.t. opkomst Collegeleden BFS Voor november 
vergadering 

Aanpassen nieuwsbericht efactureren BFS Z.s.m. 
Overzicht voorzieningen BFS 31 augustus 
Attenderen Forumleden toetsings-
instrument + toezending hardcopy 

BFS Z.s.m. 
 

Toezending aan Forumleden 
besluitvormingsstukken NORA 

BFS Z.s.m. 

 




