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COLLEGE STANDAARDISATIE   CS20110623.10 
         
 
 
Aanwezig 
 
Leden 
Nicole Kroon Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(wnd. voorzitter) 
Arco Groothedde Manifestgroep/Kadaster 
Steven Luitjens Logius (secretaris) 
Jenny Thunnissen Inspectieraad, Infrastructuur en Milieu 
Nico Westpalm van Hoorn voorzitter Forum Standaardisatie 
 
Vervangers 
Michiel Borgers namens Wim Sijstermans, Belastingdienst 
Maarten Hillenaar namens Jaap Uijlenbroek, Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties 
Krijn Kalma vertegenwoordiger Interprovinciaal 

Overleg/Provincie Zuid-Holland 
Fridse Mobach namens Marcel Meijs, Gemeente Enschede, 

namens VNG 
Peter Welling namens Gert Jan Buitendijk, Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties 
 
Overig 
Marian Barendrecht Bureau Forum Standaardisatie (wnd. secretaris) 
Bert Timmermans Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(toelichting agendapunt 4) 
 
 
Afwezig  
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Leon van Halder Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
José Hilgersom  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Erik Kraaij Unie van Waterschappen 
Dick Schoof Veiligheid en Justitie 
Hans Vijlbrief Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(voorzitter) 
Anneke van Zanen  Veiligheid en Justitie 
vacature Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 
 
 
 
 

 

 

Samenvattende  besluitenlijst 

Besluit Datum 

Verslag 
• Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

23-06-2011 

Lijsten met standaarden 
• De standaarden NL-LOM, Webrichtlijnen 2 en SEPA worden 

toegevoegd aan de pas-toe-of-leg-uit lijst 
• De MIME standaard wordt toegevoegd aan de lijst met gangbare 

open standaarden 
• De Samenwerkende Catalogi-standaard wordt nog niet 

opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit lijst 
• Het College stemt in met de aangepaste toetsingsprocedure en 

criteria 

23-06-2011 

Verplichten 
• Het Forum wordt gevraagd een rondetafel bijeenkomst te 

organiseren om te peilen hoe over het onderwerp wordt gedacht 

23-06-2010 
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Agenda 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda en mededelingen 
3. Verslag vergadering 9 februari 2011 en voortgang acties 
4. Beleidsinitiatieven Rijksoverheid 
5. Lijsten met open standaarden 
6. Verantwoording pas toe of leg uit 
7. Verplichten 
8. Voortgangsnotitie: semantiek, betrouwbaarheidsniveaus, internationaal, 

NORA 3.0 principes voor samenwerking en dienstverlening 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting 

 
1. Opening 
Vanwege de verhindering van Hans Vijlbrief vervangt Nicole Kroon hem deze 
vergadering als voorzitter. Zij opent de vergadering om 15.30 uur en heet iedereen 
welkom. Zij maakt melding van de op handen zijnde functieverandering van de 
voorzitter en van het feit dat hij per 1 juli a.s. zal worden opgevolgd door Mark 
Dierikx. Krijn Kalda is namens IPO aanwezig als voorlopig opvolger van Mariëtte 
van Wieringen die met pensioen is gegaan. Kalda meldt dat IPO zich beraadt op de 
opvolging. 
 
2. Vaststelling agenda en mededelingen 
De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter stelt voor de collegevergadering van 
november te vervroegen naar oktober. Dat geeft het College dan de gelegenheid de 
uitkomst van de evaluatie en daaraan gekoppeld de invulling van Forum en College 
in de komende jaren te bespreken. Het College gaat hiermee akkoord. 
 
3. Verslag vergadering 9 februari 2011 en voortgang acties 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Voor wat betreft de actielijst merkt Maarten Hillenaar m.b.t. de actie “toezenden 
visie op uitvoering en doorzetting” op dat dit punt betrekking heeft op de inmiddels 
ingerichte besluitvormingsstructuur. Het schematisch overzicht daarvan zal ter 
informatie bij de stukken van deze vergadering worden gevoegd. 
 
4. Beleidsinitiatieven Rijksoverheid 
Het College heeft EL&I, DRI en DGOBR verzocht de inhoudelijke samenhang van de 
beleidsinitiatieven in beeld te brengen. Daartoe licht Bert Timmermans een 
presentatie toe over de drie afzonderlijke trajecten te weten, Digitale Agenda.nl, I-
NUP en Compacte Rijksdienst/I-Strategie, waarbij hij eerst ingaat op de verschillen 
in scope en bereik van de beleidsinitiatieven en vervolgens laat zien wat de 
raakvlakken zijn en wat die voor de verschillende trajecten betekenen. De namens 
EL&I, DRI en DGOBR aanwezigen benadrukken dat er veel energie gestoken wordt 
in het bewaken van de samenhang van de beleidsinitiatieven en dat de 
respectievelijke directeuren tweewekelijks bijeenkomen om een en ander af te 
stemmen. Een plaatje met een weergave van de onderlinge verhoudingen is in de 
maak en zal, zodra beschikbaar, aan de presentatie worden toegevoegd. 
De presentatie maakt naar het oordeel van het College de inhoudelijke samenhang 
duidelijker maar laat ook nog ruimte voor vragen, bijvoorbeeld wat een en ander 
organisatorisch betekent. En hoe overheden door bijvoorbeeld een actie in het 
kader van I-NUP iets kunnen betekenen voor het bereiken van de doelen van de 
Digitale Agenda.nl. 
Het College spreekt af hier in de oktobervergadering op terug te komen en dan te 
bespreken wat een en ander los van de inhoudelijke samenhang organisatorisch 
betekent. 
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5. Lijsten met open standaarden 
Nico Westpalm van Hoorn licht de verschillende notities over de (lijsten met) open 
standaarden toe. 
 
Opname op pas toe of leg uit lijst en lijst met gangbare standaarden 
NL-LOM, Webrichtlijnen versie 2 en de SEPA-standaarden worden voorgedragen 
voor opname op de pas toe of leg uit lijst. Het College maakt over deze 
standaarden de volgende opmerkingen. 
 
Voor wat betreft de webrichtlijnen acht het College het van belang dat (met name 
bij de politiek) te hoog gespannen verwachtingen voor wat betreft de snelheid 
waarmee de webrichtlijnen kunnen worden ingevoerd worden getemperd. Invoering 
is een enorme klus en snelle invoering vraagt veel van een organisatie, ook 
financieel. Dit brengt de discussie op de betekenis van “leg uit” en de 
verantwoording daarover. Dit komt in een volgend agendapunt aan de orde. 
Voor wat betreft de SEPA-standaarden komt de vraag uit het College of bijv. 
implementatierisico’s bij voorgedragen standaarden worden meegewogen. Steven 
Luitjens bevestigt dat hieraan door het Forum ruim aandacht wordt besteed. 
 
Het College stemt vervolgens in met opname op de pas toe of leg uit lijst van NL-
LOM, Webrichtlijnen versie 2 en de SEPA-standaarden en gaat ook akkoord met 
opname van de MIME standaard op de lijst met gangbare open standaarden.  
 
Geen opname op pas toe of leg uit lijst 
Het advies van het Forum om Samenwerkende Catalogi niet op te nemen op de pas 
toe of leg uit lijst wordt door het College overgenomen. De standaard is naar het 
oordeel van het Forum nog niet volwassen genoeg. Aan verbetering wordt op dit 
moment hard gewerkt en de verwachting is dat de verbeterde standaard op korte 
termijn kan worden ingediend. Het College hecht er aan te benadrukken de 
standaard te steunen en adviseert om de standaard waar mogelijk toe te passen  
ondanks dat het nu te vroeg is voor de "pas toe of leg uit"-status . 
 
Aangepaste toetsingsprocedure en criteria lijsten 
De voorliggende toetsingsprocedure is ten opzichte van de bestaande procedure op 
enkele punten aangepast en verbeterd naar aanleiding van suggesties van 
omgevingspartijen. Nieuw is de vereenvoudigde procedure bij het op de lijst zetten 
van een nieuwe versie van een standaard die al op de lijst staat. Wanneer het 
beheer van de standaard in goede handen is hoeft een dergelijke vervanging niet 
ter goedkeuring langs het College. 
Het College stemt in met de aangepaste procedure en criteria. 
 
6. Verantwoording “pas toe of leg uit” 
De voorzitter meldt dat dit onderwerp onderdeel uitmaakt van de evaluatie. 
Bovendien is EL&I hierover in gesprek met de auditdienst en heeft DGOBR 
gevraagd de verantwoording op te nemen in de jaarverslagen van de 
departementen. 
Het College discussieert kort over de noodzaak en de mogelijkheden om 
doorvoering te stimuleren en te monitoren. Handhaving is vervolgens ook een 
belangrijk issue. Het College constateert dat er bij politieke druk in voorkomend 
geval (vgl. thans de webrichtlijnen) met gezag gemeld moet kunnen worden dat 
snelle doorvoering niet mogelijk is zonder extra middelen. 
Over het gevraagde toezicht op opname in het eigen jaarverslag zijn de 
Collegeleden verdeeld. In veel gevallen valt dit buiten hun directe 
verantwoordelijkheid. 
Het College besluit het onderwerp aan te houden tot de oktober vergadering en 
vervolgens, met inachtneming van de uitkomst van de evaluatie, verder te 
discussiëren. 
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7. Verplichten 
Nico Westpalm van Hoorn licht kort de voorliggende notitie toe. Het Forum vraagt 
instemming van het College met het organiseren van een rondetafel bijeenkomst 
om te peilen hoe over het onderwerp wordt gedacht. 
Het College adviseert om ook lagere overheden bij de rondetafel te betrekken en 
om bovendien bij de uit te nodigen stakeholders uit het bedrijfsleven te zorgen voor 
een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende belanghebbenden. 
Gestreefd wordt naar het beschikbaar hebben van de eerste resultaten voor de 
oktobervergadering. 
 
Voortgang overige onderwerpen 
Semantiek 
Nico Westpalm van Hoorn licht kort de stand van zaken m.b.t. de methode van 
contextuele verbijzondering en het consortium Essence toe.  
Het College vraagt zich af hoe deze methode zich verhoudt tot bijv. het concept 
zoals dat bij SBR wordt toegepast. Het Forum is overtuigd van de meerwaarde van 
de methode van contextuele verbijzondering en wil deze methode de kans geven 
zich in de praktijk te bewijzen. De methode onderscheidt zich omdat het zich alleen 
richt op het niveau van de gegevens, waar het concept van SBR ook afspraken over 
processen en techniek veronderstelt. De methode wordt door het Forum als 
aanvullend gezien voor bestaande methoden. 
Het College spreekt de wens uit in oktober geïnformeerd te worden over de 
resultaten van de methode van contextuele verbijzondering en Essence en over hoe 
die resultaten zich verhouden tot SBR. 
 
Betrouwbaarheidsniveaus 
De voorliggende notitie bevat een vooraankondiging van een in oktober aan het 
College voor te leggen handreiking die overheidsdienstverleners kan helpen te 
bepalen welk betrouwbaarheidsniveau voor welke dienst gebruikt kan worden.  
Het College acht een dergelijke handreiking zinvol en ziet bestuurders als voor de 
hand liggende doelgroep. Het College adviseert daarom de handreiking op te stellen 
met deze doelgroep in gedachte. Er zijn vragen over de relatie tot beveiligings-
standaarden (ISO27001). Steven Luitjens licht toe dat de betrouwbaarheidsniveaus 
alleen op het gewenste niveau van authenticatie betrekking hebben en niet op het 
algemene securitybeleid. 
 
Internationaal 
Nico Westpalm van Hoorn licht kort de stand van zaken m.b.t. het onderwerp 
internationaal toe. Twee van de drie door HEC en NEN te verrichten verkenningen 
over wat er in internationale gremia speelt op het gebied van standaardisatie en 
interoperabiliteit zijn inmiddels verricht. De studies geven een goed overzicht van 
de op europees niveau spelende standaardisatie initiatieven. Binnen de 
verschillende beleidsdomeinen blijkt Nederland goed aangesloten. De derde 
verkenning zal in september 2011 worden opgeleverd en beoogt een beeld te geven 
van het overzicht, de sturing en de coördinatie over het hele internationale ICT-
standaardisatieveld heen. 
 
NORA 3.0 katern principes voor samenwerking en dienstverlening 
De minister van BZK heeft met zijn uitspraak dat het eigenaarschap en beheer van 
NORA bij BZK ligt duidelijkheid gegeven over de toekomst van NORA. Inmiddels is 
bij DRI geld en mankracht beschikbaar gekomen voor deze taak. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Maarten Hillenaar geeft nog een kleine toelichting op de I-Strategie en meldt dat de 
CIO’s deze in november aan de kamer aan zullen bieden. Kernwoorden zullen zijn: 
afmaken wat we beloofd hebben, hergebruik en aanhaken op I-NUP en DA.nl. 
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De voorzitter meldt tenslotte dat de besluitvorming rondom de lijsten met open 
standaarden in november schriftelijk zal plaatsvinden. De reguliere vergadering 
wordt als gezegd verplaatst naar oktober.  
De voorzitter dankt de leden voor hun deelname en bijdragen en sluit de 
vergadering om ca. 17.00 uur.   
 
 
 
 
Actiepunten 
 
Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Collegevergadering 
november verplaatsen naar 
oktober 

BFS z.s.m. 

Schematisch overzicht 
ingerichte besluitvormings-
structuur 

DGOBR z.s.m. 

Toevoegen “plaatje” aan 
presentatie beleidsinitiatieven 
Rijksoverheid 

EL&I, DGOBR, 
DRI 

z.s.m. 

Resultaten rondtafel bijeen-
komst inz. verplichten 

Forum Collegevergadering 
oktober 

Resultaten semantiek/ 
Essence 

Forum Collegevergadering 
oktober   

Handreiking betrouwbaar-
heidsniveaus 

Forum Collegevergadering 
oktober 

 
 

FS20110921.04




