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Joris Gresnigt     Internationaal 
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Maarten van der Veen    Open standaarden, lijsten 
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Agenda 
1. Opening en agenda 
2. Verslag Forumvergadering  17 april 2012 

3. Open standaarden, lijsten 
4. Open standaarden, adoptie 
5. Internationaal  
6. Semantiek 
7. Authenticatie 
8. Voortgangsnotitie  
9. Rondvraag/afsluiting 

 
1. Opening en agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de namen van aan- en afwezigen 
Agendapunt 3 en 4 worden in omgekeerde volgorde behandeld omdat Marcel 
Reuvers iets later is. Michiel Stal deelt mee dat hij eerder weg zal gaan en Erik 
Wijnen zal hem de rest van de vergadering vervangen. 
Steven Luitjens deelt mee dat Peter Waters 65 jaar is geworden en de leiding van 

het Bureau Forum Standaardisatie per 1 september overdraagt aan Ludwig 
Oberendoff. Peter Waters zal nog twee jaar doorwerken als adviseur 
standaardisatie. 
Stavaza voorzieningen 
Het onderwerp voorzieningen, punt 8 van de voortgangsnotitie, wordt door de 
voorzitter naar voren gehaald wegens recente ontwikkelingen. In april kwam het 

Forum tot het College-advies om door te gaan met de procedure waarin de kwaliteit 
van voorzieningen en de mate van herbruikbaarheid wordt getoetst. Verder was het 
advies dat de Suwinet Inkijk-voorziening (met hier en daar een aanpassing) in 

beginsel zou voldoen als eerste kandidaat voor een 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst voor 
voorzieningen. Naar nu blijkt kan de Manifestgroep zich te elfder ure niet vinden in 
het eerste deel van het advies en stelt zich op het standpunt dat een 'pas-toe-of-
leg-uit'-lijst een te zwaar en te bureaucratisch middel is om hergebruik te 

bevorderen. Ten aanzien van het plaatsen van de Suwinet Inkijk-voorziening op 
een 'pas- toe-of-leg-uit'- lijst voor voorzieningen stuit het advies op weerstand bij 
SZW. In het licht van deze ontwikkelingen is in overleg met Peter Waters en Steven 
Luitjens besloten het advies van het Forum (nog) niet voor te leggen aan het 
College.  In plaats daarvan zal het College een update krijgen van de stand van 
zaken en zal verder gewerkt worden aan draagvlak voor een methode ter 
bevordering van hergebruik van voorzieningen. Het College zal gevraagd om 

suggesties hiervoor.  
 
2. Verslag Forumvergadering 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. De brief van de directeur 
Burgerschap en Informatiebeleid aan het Forum Standaardisatie, bij het verslag als 
bijlage, zal in deze vergadering worden behandeld bij agendapunt 6 (Semantiek).  

 
3. Open standaarden, lijsten 
Arianne de Man vervangt Wim van Nunspeet en licht de onderwerpen uit de notitie 
toe: 
NTA 9040 (i.h.k.v. het Ondernemingsdossier en hergebruik van 
ondernemingsinformatie) 
Hierbij gaat het om de aanmelding van de koppelvlakken binnen het 

Ondernemingsdossier welke relevant zijn voor overheidsorganisaties. Het Forum 
besluit op voorzet van de stuurgroep om versie 1 van de standaard in samenhang 
met versie 2 van de standaard te beoordelen. Versie 2 komt in juli beschikbaar en 
naar verwachting zullen alle gebruikers van versie 1 migreren naar deze nieuwe 
versie. Doordat deze migratie plaatsvindt voor het einde van de 
toetsingsprocedure, kunnen ervaringen en eventuele knelpunten voortkomend uit 
deze migratie, worden meegenomen in de advisering naar het College in november 

2012.   
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CMIS (uitwisselingsformaat voor contentmanagement systemen)  
Het Forum besluit deze standaard nog niet  in procedure te nemen wegens het 
ontbreken van voldoende draagvlak voor deze standaard. BFS zal voor de volgende 

aanmeldronde via de eigen website een oproep doen richting gebruikers en 
leveranciers om zich te melden.  
Semantisch model e-factureren (factuurelementen en betekenis) 
Het Semantisch factuurmodel is in november 2011 aangemeld voor toetsing in de 
eerste helft van 2012. Tijdens de intake zijn een aantal knelpunten geconstateerd 
die het in procedure nemen van de standaard in de weg staan.  
In de week van 4 juni zal de stuurgroep open standaarden de rapportage m.b.t. 

deze knelpunten beoordelen.  De stuurgroep krijgt het mandaat van het Forum om 
bij een positieve beoordeling, de standaard in procedure te nemen. 
DNSSEC & VISI 
Voor deze standaarden gold dat tijdens het Forumoverleg van april nog aan een 
aantal voorwaarden moest worden voldaan voor een positief opnameadvies. De 
stuurgroep heeft in mei deze punten beoordeeld en naar aanleiding hiervan alsnog 
een positief opnameadvies voor deze standaarden meegegeven aan het College.  

 
4. Open standaarden, adoptie 
Adoptieoverzicht per standaard, beslispunt 
Marcel Reuvers presenteert het voorstel voor een structuur voor adoptie-informatie 
per standaard. Dit zal het instrument worden om de adoptie van open standaarden 
goed te kunnen monitoren en eventueel bij te kunnen sturen.  

Peter Waters meldt dat door een Kamerlid van Groen Links  
vragen zijn gesteld over de adoptie van standaarden, waarin met name wordt 
gevraagd hoe adoptie ondersteund en gemonitord wordt. Het voorstel kan 

bijdragen aan een beantwoording van deze vragen. 
Cees Hamers vraagt aandacht voor het opnemen van de in- en uitfasering van 
nieuwe versies binnen dit adoptieoverzicht. Bij voorbeeld onder punt 5 van het 
voorstel. Bart Knubben neemt deze opmerking mee bij de uitwerking. 

Na enige inhoudelijke discussie over IPv6, waarin onder meer het onderscheid 
tussen implementatie en aanbesteding wordt aangestipt, stemt het Forum in met 
het voorstel.  
Michiel Stal merkt op dat het van belang is om over deze informatie nog een slag te 
maken om het op een handzame manier aan het College voor te leggen.  
De voorzitter rondt af door te concluderen dat het voorstel wordt aangenomen met 
voor de uitwerking de volgende drie aandachtspunten: 

1. in- en uitfasering van versies van standaarden 
2. onderscheid verscherpen daadwerkelijke implementatie/ tekst van de 

aanbestedingsopdracht 
3. presentatie aan het College 

In het Forum ontspint de discussie hoe de monitoring praktisch ingericht moet 
worden. Moeten we zelf monitoren of lopen we mee met rapportagecycli die er al 

zijn? Besloten wordt de discussie hierover de volgende vergadering verder te 
voeren. 
Punten ter kennisname: SEPA  
In het Forum wordt een filmpje vertoond over SEPA.Hierna vraagt Peter Waters aan 
Maarten Hillenaar over de stavaza van de implementatie van SEPA. Maarten 
Hillenaar zal hier in een volgende vergadering over terugkoppelen.  
Bernd Taselaar meldt dat de software bedrijven een deadline hebben en dat er voor 

private partijen een SEPA -forum is. Voor de publieke sector is er een apart 
platform ingesteld onder leiding door het ministerie van Financiën. Het Bureau zal 
onderzoeken in hoeverre hierbij aangehaakt moet worden en zal hierover 
terugkoppelen in een volgende vergadering.  
Digikoppeling 
Cor Franke is benieuwd wat er uit het overleg komt inzake DIGI-koppeling. Steven 
Luitjens licht toe dat als er te grote verschillen blijken zijn een impasse dreigt. Meer 

hierover ook in een volgende vergadering.  
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StUF 
Cor Franke en Cees Hamers melden dat vanuit de Kamer van Koophandel de wens 
is geuit om de gemeentelijke standaard Stuf als standaard koppelvlak te gebruiken 

voor berichtenverkeer met alle basisregistraties. Er is een verkennend gesprek 
geweest met KING en met BFS. Geconstateerd is dat het aanzienlijke voordelen op 
kan leveren, maar ook dat er nog vragen leven over de huidige kwaliteit van StUF. 
Hierover is in concept een brief opgesteld door Cor Franke. Inhoudelijk heerst 
overeenstemming en de aandacht is gericht op creëren van draagvlak voor verdere 
stappen. 
De bespreking van adoptie van open standaarden in het algemeen 

De voorzitter peilt de meningen over de wijze waarop de adoptie wordt besproken 
in het Forum wegens het hoog informatiedichte gehalte van het onderwerp. Over 
het algemeen willen de Forumleden beter geïnformeerd worden over de domeinen 
waar de standaard op ziet en een beschrijving van de ketens waarin ze werken. 
Waar en wie heeft behoefte aan standaardisatie? 
Maarten van der Veen licht toe dat het onderdeel is van het werkplan om de 
standaarden meer overzichtelijk weer te geven. Niet alleen in het Forum maar ook 

op de website. In september of oktober zal hiervoor een voorstel worden 
voorgelegd.  
 
5. Internationaal  
Joris Gresnigt geeft een presentatie over de voornaamste werkzaamheden binnen 
dit dossier: Jaarlijks rapporteert BFS wat er speelt op het gebied van 

standaardisatie en interoperabiliteit in Europa en in de rest van de wereld; er wordt 
deelgenomen aan werkgroepen in Brussel en in diverse gremia; in afstemming met 
EL&I wordt het Nederlandse standpunt ingebracht en er wordt een internationaal 

netwerk onderhouden.  
Preluderend op de Brusselvergadering in oktober worden kort de volgende 
onderwerpen aangestipt: het nieuwe Europese standaardisatiebeleid, de Europese 
richtlijn voor de aanbestedingsteksten, de Europese strategie in het kader van 

interoperabiliteit (ISA), de Europese selectie van standaarden en tot slot de 
participatie in de large scale pilot: Basic Cross Sector Services. Hierbij komt onder 
meer de vraag aan de orde welke Nederlandse organisaties nog meer deelnemen 
aan de eerder genoemde pilot. Een lijstje van andere Nederlandse organisaties die 
deelnemen wordt als bijlage toegevoegd bij dit verslag. 
Nieuw onderzoek naar standaardisatie, beslispunt 
Gelet op de dynamische internationale ontwikkelingen, waarvan hierboven alleen de 

Europese dimensie is geschetst, stelt de stuurgroep internationaal voor om een 
update te laten maken van de stand van zaken met uitdrukkelijke aandacht voor de 
ontwikkelingen buiten de Europese grenzen. Het Forum discussieert over de aanpak 
en de focus van dit onderzoek en waar rekening mee moet worden gehouden bij 
het formuleren van een scope. Welk probleem wil je tackelen en voor wie? 
De voorzitter nodigt ter afsluiting de niet-stuurgroepleden uit aandachtspunten mee 

te geven aan de stuurgroep internationaal. In de volgende vergadering zal de 
onderzoeksopdracht op de agenda komen. 
Brusselreis 
De reis naar Brussel wordt gecombineerd met de reguliere Forumvergadering op 29 
en 30 oktober. 
 
6. Semantiek 

Paul Oude Luttighuis van Novay geeft een presentatie over de Landkaart 
Semantiek. Het Forum in relatie tot de Landkaart agenderen, overzicht en inzicht 
bieden, community-vorming bevorderen en groeipaden beïnvloeden. 
Vervolgactiviteiten, beslispunt 
Het Forum wordt gevraagd in te stemmen met het in gang zetten van 
vervolgactiviteiten na de oplevering van het eindresultaat in juli. Het Forum stemt 
hiermee in en machtigt de stuurgroep hiertoe. 

In het Forum ontspint vervolgens een discussie over de herbruikbaarheid van 
eerdere onderzoeken op dit gebied en of de conclusies hiervan meegenomen 
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kunnen worden in de verdere ontwikkelingen van de Landkaart Semantiek. Deze 
discussie zal verder gevoerd worden met de onderzoekers.  
Harro Spanninga van het ministerie van I&M geeft een presentatie  van de 

adressencasus GBA-BAG. Er is waardering voor de inzet van de veranderkleuren 
van de Caluwe, dat wellicht ook bruikbaar kan zijn voor de nadere vormgeving van 
adoptieadviezen. Van de implementatie van standaarden verschuift de discussie 
naar de kwaliteit van de overheidsdienstverlening en overheidsinformatie. Maarten 
Hillenaar merkt op dat er door de koppeling van overheidsinformatie impliciet een 
wereld is gebouwd waar expliciet over besloten had moeten worden. Steven 
Luitjens sluit hierop aan door de presentatie van Corien Prins in de 

Forumvergadering van december 2011 in herinnering te roepen en op te merken 
dat het inzetten van waarborgen voor de kwaliteit van overheidsinformatie een jaar 
na het uitbrengen van het WRR –rapport nota bene, nog onvoldoende is opgepakt 
door diverse overheidsgremia. Hij denkt hierbij bijvoorbeeld aan het treffen van 
voorzieningen voor slachtoffers van identiteitsfraude. De Belastingdienst vormt 
hierop een positieve uitzondering. 
Ontwikkeling stelsel basisregistraties. 

Van de directeur van de directie Burgerschap en Informatiebeleid van BZK is het 
verzoek ontvangen te helpen bij de verbetering van de stelselcatalogus. Peter 
Waters meldt dat het Bureau een voorstel heeft ingediend. Op 20 juni aanstaande 
is er een stuurgroep Compacte Rijksdienst en zal een beslissing genomen worden 
over de al dan niet toewijzen van geld voor het project.  Mocht besloten worden tot 
uitvoering van het project verbetering Stelselcatalogus dan  zal BFS expertise 

leveren. Daarmee wordt ingestemd. 
 
7. Authenticatie 

Het Forum gaat akkoord met de voorliggende startnotitie voor uitbreiding van de 
handreiking betrouwbaarheidsniveaus.  
Cees Hamers verwacht een opmerking vanuit UWV opmerking over single sign on. 
Mariette Lokin meldt dat zij in het vervolgtraject graag zou zien dat gemeentes en 

provincies meer betrokken worden. 
 
8. Voortgangsnotitie  
Het Forum neemt zonder verdere opmerking kennis van de voortgangsnotitie. 
 
9. Rondvraag/afsluiting 
Bart Knubben vraagt naar de status van het A3 advies. Cor Franke antwoordt dat er 

geen nog formele besluitvorming is. Verder meldt hij dat hij projectleider is 
geworden van NORA.  
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering omstreeks 17.00 uur.  
 
 

Actiepunten 

 Monitoring adoptie agenderen in de volgende Forumvergadering 
 Stavaza adoptie SEPA BZK. Actie Maarten Hillenaar. 
 Stavaza digikoppeling. Actie Steven Luijtjens 
 Voorstel samenhang open standaarden september/ oktober 

 Voorstel internationaal onderzoek op agenda in september vergadering 
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Bijlage bij het verslag van de Forumvergadering d.d. 12 juni 2012 
 
Deelname Nederlandse organisaties aan Europese pilot Basic Cross Sector 

Services (zie agendapunt 5) 

 
Naam 

Pilot 

Looptijd Budget Aantal  

landen 

NL deelname Doelstelling 

STORK 01/06/2008 

- 

01/06/2011 

€20.31m 17 BZK EU-wide system for the 

recognition and authentication 

of electronic identity 

STORK 

2.0 

Mogelijk 

vanaf 

01/04/2012 

€17.00m 20 EL&I (Freek 

van Krevel) 

ism BZK (Jan 

Timmermans) 

Zie hierboven met focus op 

bedrijfs-eIDs 

PEPPOL 01/05/2008 

- 

30/04/2012 

€19.60m 8 EL&I, 

Tenderned 

alleen in  

referentiegroep 

(Kornelis 

Drijfhout).  

Cross border exchange of 

orders, invoices, and 

catalogues; reuse of company 

information required for 

bidding; mutual recognition of 

electronic signatures. 

epSOS 01/07/2008 

- 

30/06/2011 

€23.07m 12 VWS (F. 

Diersen), 

NICTIZ (M. 

Sprenger) 

Patient summaries and 

electronic prescriptions 

SPOCS 01/05/2009 

- 

30/04/2012 

€14.00m 16  EL&I 

(workpackage 

leader 

werkpakket 1), 

ICTU,  

Bart Kerver  

en Indra 

Henneman. 

Cross-border electronic 

procedures for setting up a 

business in another EU 

country in the context of the 

Services Directive  

eCODEX 01/12/2010- 

30/11/2013 

€14.04m 15 V&J (Ernst 

Steiginga) 

Grensoverschrijdende 

uitwisseling van eJustice data. 
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