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 -CONCEPT-      
FORUM STANDAARDISATIE    

Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter 
Steven Luitjens  Logius (secretaris)  
Guus Bronkhorst   Ministerie van BZK 
Cor Franke    Franke Interim Management 
Gerard Hartsink   ABN AMRO 
Maarten Hillenaar   CIO Rijk                
Han Kogels    Erasmus Universiteit 
Joop van Lunteren   Adviseur Forum  
Arianne de Man   IPO 
David de Nood    MKB-Nederland 
Wim van Nunspeet   CBS, divisie SRS 
Corien Prins    KNAW 
Bert Uffen    BKWI 
Michel Verhagen   Ministerie van EL&I 
 
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 
 
Afwezig 
Leden 
Gert-Jan van Boven   NICTIZ  
Cees Hoddenbagh   VNO-NCW 
Marcel Reuvers   Geonovum 
Simon Spoormaker   Portbase & COPAS 
Hans Wanders    Randstad Holding 
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Agenda 

1. Opening + agenda 
2. Verslag Forumvergadering 12 april 2011 en actiepunten 
3. Voorzieningen 
4. Authenticatie & autorisatie - betrouwbaarheidsniveaus 
5. Open standaarden - voortgang 
6. Semantiek - Essence 
7. Voortgang overige onderwerpen 
8. Rondvraag/afsluiting 

 
1. Opening + agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet David de Nood van harte welkom. 
David neemt in het Forum de plaats van Janny Kamp in en zal dus MKB Nederland 
vertegenwoordigen. De voorzitter meldt dat Mariette Lokin en Marian Barendrecht 
allebei Logius en daarmee het Bureau Forum Standaardisatie gaan verlaten. Zij 
worden beiden van harte bedankt voor hun inzet. 
De voorzitter meldt voorts dat Hans Vijlbrief per 1 juli a.s. als voorzitter van het 
College wordt opgevolgd door Mark Dierikx. Voor zijn vertrek heeft Vijlbrief de wens 
uitgesproken de collegevergadering van november te vervroegen naar (begin) 
oktober in verband met de uitkomst van de evaluatie en de invulling van de digitale 
agenda. Zodra Dierikx in functie is zal een nieuwe datum worden vastgesteld. 
Tenslotte komt er een kleine verandering in de planning van de resterende 
forumvergaderingen in 2011: de tweedaagse vergadering zal niet in oktober maar 
in december worden gehouden zodat het schema er als volgt komt uit te zien: 
- 30 augustus, 14-17 uur Voorlinden; 
- 11 oktober, 14-17 uur Voorlinden; 
- 12/13 december, van maandag 12/12 ca. 15 uur tot dinsdag 13/12 ca. 13 

uur, locatie nader te bepalen. 
 
2.       Verslag Forumvergadering 12 april 2011  
M.b.t. de actiepunten worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

• NORA: verwezen wordt naar de voortgangsnotitie overige onderwerpen bij 
deze vergadering. Guus Bronkhorst merkt op dat ook BZK NORA en het 
belang van doorontwikkeling onder de aandacht van het College zal 
brengen. 

• Inkomen: vanuit SZW worden activiteiten ontplooid. Vanuit BFS zal contact 
gezocht worden met SZW. 

• WDO: informeel is een platform beheer datamodel opgericht en er zal 
aansluiting gezocht worden bij lopende initiatieven.  

• NT(A): NTA zal door Logius worden aangemeld. Dit betekent dat volgens de 
normale procedure een expertgroep zich over de aanmelding zal 
uitspreken. 

• Inkooprichtlijnen vs gebruik van standaarden: BFS zal samen met EL&I en 
DGOBR kijken hoe een en ander in het verantwoordingstraject van de 
verschillende departementen kan worden meegenomen.  

• Semantisch model e-factureren: kan waarschijnlijk de volgende vergadering 
worden ingebracht. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Voorzieningen 
Het Forum discussieert naar aanleiding van de voorliggende notitie en de door 
BKWI ter vergadering ingebrachte notitie over erkenning van basisvoorzieningen. In 
deze notitie benoemt BKWI de volgende aandachtspunten: lastige keuze uit 
vergelijkbare voorzieningen, monitoring taak is een belasting en niet in het belang 
van de ‘eigenaar’ en dilemma’s bij de toetsingsprocedure. 
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Het Forum is van mening dat het een maatschappelijk en publiek belang is om een 
pas toe of leg uit regime in te voeren voor basisvoorzieningen. Daarbij dienen 
basisvoorzieningen onderscheiden te worden van een afsprakenstelsel als e-
herkenning. In zo’n stelsel kunnen de voorzieningen zelf aan de markt worden 
overgelaten.  
 
Het Forum stemt voorts in met de voorgestelde erkenningsprocedure, die niet 
alleen toetst op kwaliteit en functionaliteit, maar ook een adoptieadvies omvat, 
zoals dat nu ook bij de procedure rondom de standaarden op de pas toe of leg uit 
lijst gebeurt. In zo’n adoptieadvies kan ook rekening gehouden worden met 
belangen zoals die door de Manifestpartijen naar voren zijn gebracht. 
Na aldus verkregen instemming op de twee gestelde vragen geeft Cor Franke aan 
voorts bij het op te stellen advies aan het College de door BKWI ingebrachte 
aandachtspunten te zullen betrekken. 
 
4. Authenticatie & autorisatie - betrouwbaarheidsniveaus 
Het Forum stemt met waardering in met de handreiking voor classificatie van 
overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau.  
M.b.t. PKIoverheid had het Forum eerder geconstateerd dat een dergelijke 
handreiking nodig was om het toepassingsgebied van Programma van Eisen PKI-
overheid  te kunnen bepalen. De thans voorliggende indeling acht het Forum 
daarvoor toereikend.  
De discussie over eventuele andere belemmeringen voor opname van het PvE 
PKIoverheid wordt opgeschort totdat meer duidelijkheid is over een eventuele 
hernieuwde aanmelding.  
 
5. Open standaarden – voortgang  
Wim van Nunspeet licht als vertegenwoordiger van de stuurgroep open standaarden 
kort de voorliggende notities toe. Het Forum stemt in met het in procedure nemen 
van OWMS, IFC en STOSAG en om vast te houden aan het lopende proces van 
Forum en College om inhoudelijk in te stemmen met NORA (zie ook onder 7) en 
NORA niet in procedure te nemen. 
Van de overige punten wordt door het Forum kennis genomen. Aan het aangepaste 
advies van het Forum over webrichtlijnen versie 2 zoals dat in de 
collegevergadering van 23 juni 2011 aan de orde zal komen wenst het Forum nog 
een opmerking toe te voegen. Er dient (bij het College) bewustzijn te worden 
gecreëerd voor het feit dat aanpassing van bestaande websites aan de nieuwe 
webrichtlijnen een tijdrovende klus is. Een te strakke deadline voor het realiseren 
van dergelijke aanpassingen lijkt niet realistisch. 
 
6. Semantiek – Essence 
Marijke Abrahamse informeert het Forum met een presentatie over de stand van 
zaken m.b.t. het onderwerp semantiek, meer in het bijzonder het consortium 
Essence. Fase 1 van het consortium is inmiddels afgerond. De deliverables zijn 
opgeleverd (en beschikbaar op de website van het Forum). Op dit moment worden 
de mogelijkheden voor het starten van een 2e fase verkend. In augustus wordt het 
Forum hierover nader geïnformeerd. 
 
7. Voortgang overige onderwerpen 
Internationaal 
Voor wat betreft de internationale ontwikkelingen wordt het Forum geïnformeerd 
d.m.v. de aangeboden notitie. Het Bureau volgt de ontwikkelingen en zal het Forum 
attenderen op internationale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de 
Nederlandse situatie. 
 
Adoptie 
De kort voor de vergadering ontvangen notitie van de deelnemers van de 
kennissessie SAML wordt door het Forum besproken. Het in de notitie vervatte 
advies om te zorgen voor meer kennisdeling over en richting aan implementatie 
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wordt door het Forum ter harte genomen, evenals de vraag om een regisseur. 
Geconstateerd wordt dat het geuite advies niet alleen van toepassing is op SAML, 
maar voor meer standaarden geldt. 
Afgesproken wordt dat het Bureau initiatief neemt tot een gesprek hierover met 
EL&I en BZK. 
 
NORA 3.0, katern voor principes voor samenwerking en dienstverlening 
De uitspraak van minister Donner dat eigenaarschap en beheer van NORA bij BZK 
liggen heeft voor duidelijkheid gezorgd. BZK zal het belang van doorontwikkeling 
ook bij het College onder de aandacht brengen. 
 
Communicatie 
Geen bijzonderheden 
 
Evaluatie College en Forum Standaardisatie 
Michel Verhagen meldt dat het concept rapport in juni met de 
begeleidingscommissie besproken zal worden. Het programma NOiV wordt ook 
geëvalueerd. De uitkomst van beide evaluaties zullen in samenhang bekeken 
worden. 
 
8. Rondvraag/afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 16.00 uur. 
 
 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Adoptie – SAML: contact EL&I/BZK BFS  
Voorstel m.b.t. begrip inkomen BFS 30 augustus 2011 
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