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FORUM STANDAARDISATIE    
 
 
Nr. 01 Opening voorzitter + 

agenda 
Nico Westpalm van 
Hoorn 

5 min 

Bijlage FS20101214.01 agenda 
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 02 Verslag 

Forumvergadering 11 en 
12 oktober 2010 

Nico Westpalm van 
Hoorn 

5 min 

Bijlage FS20101214.12 concept verslag 
 Ter goedkeuring 
 
Nr. 03 Open Standaarden – 

Voortgang 
Wim van Nunspeet 30 min 

Bijlagen FS20101214.03 notitie  
FS20101214.03 bijlage 1. brief aanmelding NT(A) 
FS20101214.03 bijlage 2. reactie brief aanmelding NT(A) 
FS20101214.03 bijlage 3. geoptimaliseerde criteria lijsten 
FS20101214.03 bijlage 4. voortgang procedure lijsten 

 Ter informatie 
 
Nr. 04 e-dossiers Gert-Jan van Boven 20 min 
Bijlage FS20101214.04a notitie  

FS20101214.04b rapport interoperabiliteit edossiers 
FS20101214.04c brief KING 

 Ter informatie 
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Nr. 05 Werkplan 2011 Nico Westpalm van 

Hoorn 
60 min 

 FS20101214.05 oplegnotitie werkplan   
FS20101214.05 concept werkplan 2011 

 Ter besluitvorming/informatie 
 
Nr. 06 Adoptie Paul Oude Luttighuis 20 min 

 

 

 Presentatie 
 
Nr. 07 Voortgang overige 

onderwerpen 
Nico Westpalm van 
Hoorn 

10 min 

Bijlage FS20101214.07 voortgangsnotitie  
  semantiek 
  voorzieningen 
  internationaal 
  adoptie 

 Ter informatie  
 
Nr. 08 Rondvraag / Afsluiting Nico Westpalm van 

Hoorn 
5 min 
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FORUM STANDAARDISATIE    FS29-12-09 
 
 
Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn  Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Gert-Jan van Boven   NICTIZ  
Guus Bronkhorst  Ministerie van Binnenlandse Zaken  
Cor Franke  Franke Interim Management 
Gerard Hartsink   ABN AMRO 
Maarten Hillenaar   CIO Rijk 
Janny Kamp    MKB-Nederland 
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Joop van Lunteren   Adviseur Forum 
Arianne de Man   IPO 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Simon Spoormaker   Portbase & COPAS 
Michel Verhagen   Ministerie van Economische Zaken 
 
Logius 
Marijke Abrahamse   Bureau Forum Standaardisatie 
Marian Barendrecht   Bureau Forum Standaardisatie 
Bart Knubben    Bureau Forum Standaardisatie 
Maarten van der Veen   Bureau Forum Standaardisatie 
Peter Waters    Bureau Forum Standaardisatie 
 
Overig 
Jeroen van der Hulst   Capgemini  
Robert Stegwee   Capgemini 
Janet van der Wal   Capgemini 
Paul Oude Luttighuis   Novay 
 
Afwezig 
 
Leden 
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW  
Steven Luitjens  Logius (secretaris)  
Corien Prins    KNAW 
Bart van Rietschote   Geonovum 
Peter van Tienhoven   Gemeente Utrecht 
Bert Uffen    BKWI 
Hans Wanders    Randstad Holding 
 
Ictu 
Ineke Schop    NOiV 
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Agenda 
1. Opening + agenda 
2. Verslag Forumvergadering 11 en 12 oktober 2010 
3. Open standaarden - voortgang 
4. E-dossiers 
5. Werkplan 2011 
6. Adoptie 
7. Voortgang overige onderwerpen 
8. Rondvraag/afsluiting 

 
1. Opening + agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet Janny Kamp van harte welkom. Zij zal 
namens MKB-Nederland toetreden tot het Forum.  
Het Forum bespreekt kort de kritische geluiden in de pers over NORA 3.0. Het 
Forum heeft positief aan het College geadviseerd over NORA 3.0. Vanuit de 
Belastingdienst is echter een aantal opmerkingen gemaakt naar aanleiding waarvan 
op dit moment een discussie loopt. Om die reden is het forumadvies voorlopig door 
het College aangehouden. 
Arianne de Man licht toe dat de kritiek op het uitgebreide karakter van NORA 2.0  
er bij het opstellen van NORA 3.0 toe heeft geleid dat deze veel beknopter is. Dat 
was ook goed mogelijk, omdat NORA nu veel meer een kapstok is waaraan andere, 
nieuwe architecturen als bijv. GEMMA en PETRA opgehangen kunnen worden. Het 
Forum besluit om t.z.t. ter gelegenheid van het (bijv. in een persbericht) 
communiceren van het Collegebesluit over NORA 3.0 het positieve advies van het 
Forum nog eens nader toe te zullen lichten. De tekst van een dergelijk bericht zal 
afgestemd worden met BZK. 
 
2. Verslag Forumvergadering 11 en 12 oktober 2010 
Voor wat betreft het verslag stelt de stuurgroep open standaarden een 
tekstwijziging voor voor het deel “Advies over PKIoverheid”. De vastgestelde tekst 
luidt als volgt: 
 

2. Advies over PKIoverheid 
Steven Luitjens meldt dat Logius als aanmelder van het programma van 
eisen van PKIoverheid (PvE PKIoverheid) kennis heeft genomen van de 
uitkomst van de expertgroep en consultatie. Steven is blij met het feit dat 
het belang van PKIoverheid wordt erkend. Op basis van de uitkomst trekt 
Logius de aanmelding van het PvE PKIoverheid terug. In samenwerking met 
BZK en ELI gaat Logius een kader ontwikkelen voor het gebruik van 
authenticatiemiddelen. De ambitie is om al in de decembervergadering een 
resultaat te kunnen presenteren. De overige forumleden kunnen zich vinden 
in deze lijn. Michel Verhagen, Guus Bronkhorst en Maarten Hillenaar geven 
aan graag te willen bijdragen aan de ontwikkeling van het kader. 

 
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Open standaarden - voortgang 
 
1. Reactie op brief van SBR/Logius over aanmelding NTA 
Bij brief van 30 november jl. heeft SBR/Logius aangekondigd te verwachten begin 
maart 2011 de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) aan te kunnen melden 
voor opname op de pas toe of leg uit lijst. In de brief licht SBR/Logius toe waarom 
in hun visie aanmelding van NTA de voorkeur verdient boven aanmelding van de 
Nederlandse Taxonomie (NT). 
De stuurgroep open standaarden denkt hier anders over. De door de stuurgroep 
opgestelde reactie wordt door het Forum besproken. Het Forum stemt met de 
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reactie in. Met inachtneming van de opmerkingen van het Forum zal de brief door 
de stuurgroep worden aangepast en vervolgens verzonden. 
 
2. Inhoudelijke lijn en aanpak geoptimaliseerde criteria voor lijsten 
De stuurgroep vraagt om reacties op de voorgestelde geoptimaliseerde criteria voor 
lijsten met open standaarden. Het Forum stelt voor helderder naar voren te laten 
komen dat het hier basiscriteria betreft. Bovendien dient uit het document duidelijk 
te worden dat het niet alleen om interoperabiliteit binnen de overheid gaat, dus niet 
alleen overheidsbreed maar ook maatschappelijk. Het Forum stemt in met de 
voorgenomen openbare consultatie van de geoptimaliseerde criteria en procedure, 
met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. 
 
Voor wat betreft de punten ter kennisname merkt Maarten Hillenaar op dat 
afgesproken is dat IPv6 vanaf heden wordt meegenomen in de aanbestedingen. 
Inventarisatie bij de departementen zal in februari duidelijkheid opleveren in 
hoeverre dat ook gebeurt. 
Gerard Hartsink meldt dat de standaarden voor twee SEPA betaalinstrumenten (de 
europese overboeking en de europese automatische incasso) zijn aangemeld. 
 
4. E-dossiers  
Robert Stegwee van Capgemini presenteert de uitkomst van de verkenning naar e-
dossiers, verwijsindexen en registers. Capgemini doet op basis van deze verkenning 
een aantal aanbevelingen. Het Forum spreekt zijn waardering uit voor het rapport 
en constateert dat in het werkplan voor wat betreft de aanbevelingen m.b.t. 
identificatie en authenticatie, wettelijke verankering  en semantiek al acties worden 
voorgesteld. De aanbevelingen zullen mogelijk aanleiding kunnen geven tot 
aanscherping van de concept werkplannen over deze thema’s. 
Het Forum bespreekt de voorgestelde vervolgactie: “het ontwerpen van een kader 
voor aansluitvoorwaarden als onderdeel van organisatorische standaardisatie van e-
dossiers”, zoals opgenomen in het concept werkplan 2011. Afgesproken wordt dat 
eerst nader geïnventariseerd wordt of er bij met name de gemeenten inderdaad 
een probleem op het gebied van aansluitvoorwaarden wordt gevoeld en of partijen 
gebaat zouden zijn bij een generiek model. KING is daarvoor een goede 
gesprekspartner. Wanneer een duidelijker beeld is ontstaan over wat het probleem 
precies is en wiens probleem het is zal het Bureau een aangescherpt voorstel voor 
een vervolgactie aan het Forum voorleggen. 
 
5. Werkplan 2011 
Het Forum bespreekt de verschillende deelwerkplannen en geeft per deelplan aan 
of het al dan niet prioriteit aan gegeven dient te worden. 
De volgende onderdelen hebben voor het Forum prioriteit, al dan niet met de 
aangegeven kanttekeningen: 

 Toetsingsprocedure lijsten open standaarden; 
 Adoptie-advies open standaarden; 
 Borging, monitoring en rapportage; 
 Toetsing basisvoorzieningen – begrote bedrag lijkt Forum te hoog; 
 Semantiek – begrote bedrag lijkt Forum te hoog. Geopperd wordt dat 

betrokken partijen gevraagd kunnen worden om een financiële bijdrage; 
 Identificatie, authenticatie en autorisatie; 
 Internationaal (Gerard Hartsink toevoegen als sponsor); 
 Communicatie – begrote bedrag lijkt Forum te hoog. Maarten Hillenaar 

geeft aan dat capaciteit anders georganiseerd kan worden en biedt aan 
daarbij te helpen; geplande jaarcongres kan gekoppeld worden aan ander 
groot congres; 

 Toekomst Forum en College. 
 
De volgende onderdelen kunnen worden opgepakt, afhankelijk van beschikbaarheid 
van tijd en geld: 

 Hergebruik overheidsinformatie; 
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 Financiële keten – lijkt nog een beetje open verhaal. BFS wordt gevraagd 
het plan te verduidelijken; Han Kogels biedt aan daarbij te helpen; 

 Organisatorische standaardisatie in de context van e-dossiers – als hiervoor 
besproken: het Forum is aarzelend over dit onderdeel. BFS wordt gevraagd 
voorstel aan te scherpen. 

 
De volgende onderdelen hebben geen prioriteit: 

 Professionalisering beheer; 
 Interoperabiliteit in de veiligheidssector. 

 
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen worden het concept werkplan en de 
daarbij behorende begroting aangepast. 
 
6. Adoptie 
Paul Oude Luttighuis geeft een presentatie over het door het consortium Integrate 
ontwikkelden adoptie-instrument en de daarmee uitgevoerde tests op zeven 
standaarden van de pas toe of leg uit lijst. De sheets van de presentatie zullen aan 
de forumleden worden toegezonden.  
Het instrument zal naar aanleiding van de bevindingen verder worden verfijnd. 
Vervolgens kan het instrument dan van pas komen bij het doen van aanbevelingen 
over een adoptiestrategie voor door het Forum voor te dragen (A-) standaarden. 
  
7. Voortgang overige onderwerpen 
Geen bijzonderheden. 
 
8. Rondvraag/afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.00 uur. 
 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Ter gelegenheid goedkeuring NORA 3.0 
door College: communicatie Forum 
zoals besloten in vergadering 14-12-10 

BFS  
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