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Doel 
Met deze notitie wil het Bureau u informeren over de stand van zaken m.b.t. de 
volgende projecten: 
 
1. Internationaal 
Voor het onderwerp internationaal wordt u verwezen naar bijgaande notitie FS32-
06-07. 
 
2. Adoptie 
 
Verantwoording 
In de vorige vergadering is gemeld dat de verantwoording door 
overheidsorganisatie over het “pas toe of leg” uit beleid te kort schiet. EL&I/ICT&T 
zal het beter verantwoorden in de jaarverslagen, de rol van de jaarlijkse 
begrotingsaanschrijving en de controlerende rol van de auditdiensten bespreken 
met de Rijksauditdienst van het ministerie van Financiën. Tevens wordt BZK/DG 
OBR door EL&I gevraagd om het onderwerp verantwoording over open standaarden 
te bespreken in de Interdepartementale Commissie van CIO’s (ICCIO). 
 
SAML workshop 
Als opvolging van een eerdere kennissessie is in mei een nieuwe kennissessie 
georganiseerd door NOiV en het Forum Standaardisatie over SAML. Tijdens deze 
sessie is gekeken naar de verschillende SAML profielen die er in Nederland bestaan 
en naar degene die in buitenland worden gebruikt. Er zijn een aantal 
verbeterpunten op een rij gezet om de Nederlandse profielen beter op elkaar af te 
stemmen. Deze punten worden teruggelegd bij de opdrachtgevers van de 
verschillende initiatieven en aan het Forum.  
 
IPv6 workshops 
In navolging van het Forum advies om beter kennis te verspreiden over IPv6 onder 
de stakeholders zijn er door de Taskforce IPv6 drie sessies georganiseerd met 
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De Manifestgroep heeft in een brief aan de Bestuurlijke Regiegroep (BR) haar 
zorgen geuit over de doorontwikkeling van en de verantwoordelijkheid voor de 
NORA. Het Forum heeft in de vorige vergadering hiermee haar instemming betuigd.  

overheidspartijen om kennis en ervaringen te delen. Het Bureau heeft tijdens deze 
sessies uitgelegd wat het betekend dat IPv6 op de ijst staat.  
 
 
3. NORA 3.0, katern principes voor samenwerking en dienstverlening  

Bij de behandeling in de BR concludeerde de heer Donner dat er geen 
onduidelijkheid bestaat: eigenaarschap en beheer liggen bij BZK. Er zal onder regie 
van BZK, via het dagelijks bestuur van de BR, een verkenning worden uitgevoerd 
wat er de komende jaren moet gebeuren. Het Bureau rekent het in dit kader tot 
haar taak te signaleren dat de relatie van NORA met de doorontwikkeling van de 
EIF 2.0 (European Interoperability Framework) en de door DGOBR voorgenomen 
rijksbrede enterprise architectuur adequaat wordt ingevuld. 
Parallel aan het BR-traject is NORA aangemeld voor de ‘lijst voor pas toe of leg uit’. 
De stuurgroep adviseert op basis van het intake-verslag NORA niet in procedure te 
nemen voor de lijst met open standaarden, maar de eerder ingezette lijn te 
continueren. Dit betekent aandacht voor en adviseren over governance en 
toepassing van NORA.   
 
4. Communicatie 
Publicatie Adoptie van standaarden 
Tijdens de forumvergadering van april heeft het Forum aangegeven zich 
voorafgaand aan de presentatie van de publicatie te willen vergewissen van de 
juiste weergave in de publicatie van het advies en besluitvormingstraject m.b.t. 
UBL en UN/CEFACT. Besloten is de definitieve versie van de publicatie voor dat doel 
voorafgaand aan het drukken voor te leggen aan de forumleden. Deze versie zal 
naar verwachting begin juli klaar zijn en zal u allen dan per e-mail worden 
toegezonden, met een apart document waarin staat aangegeven hoe de UBL 
gerelateerde teksten luiden en waar ze in de bundel te vinden zijn. Eventuele 
opmerkingen kunnen dan tot begin augustus worden doorgegeven.  
De presentatie van het boek zal eind augustus of begin september plaatsvinden. 
 
Publicatie “Interoperabel Nederland”+ Congres 
Inmiddels zijn meer dan 40 auteurs aan het werk om een bijdrage aan de bundel 
“Interoperabel Nederland” te leveren. Door middel van de regelmatig verschijnende 
nieuwsbrieven wordt u als forumlid ook op de hoogte gehouden van de vorderingen 
en de stand van zaken. 
 
ECP-EPN jaarcongres – track “Toepassing” 
Bureau Forum Standaardisatie en ECP-EPN zijn overeengekomen dat het Forum 
Standaardisatie één van de drie tracks van het ECP Jaarcongres zal invullen, dat op 
17 november 2011 zal plaatsvinden in het Circustheater. Thema van het congres is 
ICT als impuls voor de economie. Inmiddels is er een conceptprogramma 
voorgesteld voor invulling van de track Toepassing waarin de onderwerpen 
interoperabiliteit & standaardisatie, digitale identiteit en open overheidsdata aan de 
orde komen. Het idee is om deze onderwerpen met sprekers vanuit de overheid en 
het bedrijfsleven voor het voetlicht te brengen. Tijdens het congres zullen de 
bezoekers worden voorzien van een exemplaar van de bundel Interoperabel 
Nederland. Gedurende de zomerperiode zal het programma definitief worden 
gemaakt en sprekers worden benaderd. Over de voortgang van een en ander wordt 
u op de hoogte gehouden. 
 
5. Evaluatie College en Forum Standaardisatie 
Mondelinge toelichting door Michel Verhagen. 
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