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FORUM STANDAARDISATIE    

 
Aanwezig 

Leden      Organisatie 
Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter)    

Guus Bronkhorst     Ministerie van BZK 
Cor Franke     Franke Interim Management 
Maarten Hillenaar    Ministerie BZK  
Arianne de Man     IPO  
Steven Luitjens     Logius  (tot de pauze) 
Michiel Stal      Ministerie van EL&I 
Simon Spoormaker    Portbase, Cargonaut  & COPAS 

Wim van Nunspeet    CBS 
David de Nood     MKB-Nederland 
 
Gastsprekers 

Michiel van Doeveren    secretaris NFS   
Marc van Hilvoorde    Logius 
Mark de Vries     Citadel consulting 

 
Bureau Forum Standaardisatie    dossier 
Marijke Abrahamse    Semantiek/Voorzieningen 
Désirée Castillo Gosker    Bureausecretaris/Forumverslag  
Joris Gresnigt     Internationaal 
Bart Knubben     Adoptie  

Marijke Salters     Open data, Beheer open standaarden 
Maarten van der Veen    Open standaarden, lijsten 
 
Afwezig 
Marcel Reuvers     Geonovum 
Bernd Taselaar     ICT~Office (tot de pauze) 
Cees Hamers     KING 

Bert Uffen     BKWI  
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Piet Ribbers     Universiteit Tilburg 
Gerard Hartsink  ABN/Amro 
Joop van Lunteren (adviseur)  HEC 

Mariette Lokin  Belastingdienst  
 
Agenda 

1. Opening en agenda 
2. Verslag College 15 juni 2012 
3. Verslag Forumvergadering  15 juni 2012 
4. Open standaarden, adoptie 

5. Open standaarden, lijsten 
6. Open standaarden, beheer 
7. Open data  
8. Internationaal 
9. Voortgangsnotitie 
10. Brainstorm 2013  
11. Afsluiting en rondvraag 

 
 

Opening en agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet Ludwig Oberendorff welkom, het 
nieuwe hoofd van het Bureau Forum Standaardisatie. Ludwig zal in de komende 
periode met alle Forumleden een nader kennismakingsgesprek voeren. Peter 

Waters zal bij het Bureau Forum Standaardisatie aanblijven als adviseur. 
 
Verslag College 15 juni 2012 

In aanvulling op het verslag meldt de voorzitter dat de datum voor de ronde tafel 
over voorzieningen inmiddels bekend is en zal plaatsvinden op 25 oktober 2012.  
 
Verslag Forumvergadering  15 juni 2012 

Guus Bronkhorst merkt op dat hij niet aanwezig was tijdens deze vergadering maar 
wel bij de lijst aanwezigen genoemd staat. Met deze correctie wordt het verslag 
goedgekeurd.  
Bij het nalopen van de actiepunten meldt Bart Knubben dat het voorstel voor het 
aanbrengen meer samenhang tussen de standaarden in de vergadering van 
november zal volgen. 
 

Open standaarden, adoptie 
Het Forum krijgt een presentatie van Michiel van Doeveren, secretaris Nationaal 
Forum Sepa-migratie (NFS). De sheets van de presentatie worden bij de 
vergaderstukken op de website van het Forum Standaardisatie gevoegd.  
Aan de hand van de resultaten van de SEPA-monitor geeft Michiel van Doeveren 
een uiteenzetting van de stand van zaken omtrent de implementatie van de SEPA 

standaard.  Bij de meeste publieke instellingen, inclusief gemeenten is voldoende 
bewustzijn aanwezig dat de deadline van 1 februari 2014 gehaald moet worden en 
worden daartoe ook stappen ondernomen. Het NFS is echter bezorgd over het 
achterblijvende bewustzijn bij het midden- en kleinbedrijf en werkt daarom nauw 
samen met MKB Nederland en VNO NCW om hierin verandering te brengen.  Voor 
het verbreden van het bewustzijn in het algemeen kan NFS de hulp van het Forum 
echter nog steeds goed gebruiken. Nederland zit namelijk vooralsnog nog steeds in 

de staartgroep van Europa als het gaat om migratie van de SEPA standaard. Het 
Forum kan bijdragen aan het inhalen van de Europese achterstand door de 
boodschap “Ga over op SEPA voor 1 februari 2014” verder uit te dragen en partijen 
aan te zetten tot actie via publicaties, testevents en het agenderen van SEPA waar 
mogelijk. Voor wat betreft de activiteiten op korte termijn meldt Michiel van 
Doeveren dat op 6 december het NFS een seminar zal organiseren voor 
projectmanagers voor SEPA migratie, met daarin een blok over samenwerking met 

de overheid. Ook krijgt de toolkit voor bedrijven een nieuwe update eind dit jaar/ 
begin volgend jaar. Een grote sprong voorwaarts  in de statistieken wordt verwacht 

zodra de Belastingdienst in een keer alle nummers om zal zetten.  
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Arianne de Man loopt na afloop van de presentatie van Michiel van Doeveren met 
het Forum door de punten van de notitie adoptie open standaarden. Aan Maarten 

Hillenaar wordt gevraagd hoe het ICCIO verder wil gaan sturen op het gebruik van 
open standaarden. Bij aanschaf van ICT wordt immers goed naar de ‘pas-toe- of- 
leg –uit-lijst’- gekeken, maar daadwerkelijk gebruik gaat weer een stap verder. 
Maarten Hillenaar antwoordt dat hij een ontwikkeling ziet waarbij hij de aandacht 
voor het gebruik van open standaarden steeds meer ziet toenemen. De regels met 
betrekking tot de verantwoording in de rijksbegroting hebben hiertoe bijgedragen, 
maar ook incidenten zoals de Diginotar crisis.  

 
Steven Luitjens licht vervolgens de stand van zaken inzake Digikoppeling toe. Het 
bereikte compromis is moeizaam tot stand gekomen maar wel werkbaar en nu 
wordt verder gewerkt aan een plan van aanpak. De doorbraak is ontstaan doordat 
partijen samengebracht zijn en naar elkaar hebben geluisterd.  

Rondom StUF meldt Cor Franke dat KING en de stuurgroep Aansluiten 

Handelsregister (BD, CBS, Justis, KvK en het ministerie van EL&I) een brief over 
StUF hebben gestuurd aan de Programmaraad Stelsel Basisregistraties. In deze 
brief zijn drie actielijnen benoemd: 

1. implementatie huidige versie van StUF door gemeenten; 
2. onderzoeken haalbaarheid werkingsgebied StUF, door het organiseren van een 
"ronde tafel" (waaraan KING, Manifestgroep en decentrale overheden deelnemen 
en waarbij de organisatie van deze "tafel" gefaciliteerd wordt door KING); 
3. bij vergroten werkingsgebied StUF heldere afspraken maken over beheer. 
Binnen de stuurgroep open standaarden rees de vraag wat het risico is van het 

organiseren van een ronde tafel en de vertraging die daaruit voortkomt. Die 

vertraging kan betekenen dat (niet-StUF-)partijen investeringen doen die later 
waardeloos blijken als het werkingsgebied van StUF groter wordt. Cor wijst er op 
dat StUF nu al betrekking heeft op gemeenten en op "ketens waarin gemeenten 
participeren". Feitelijk raakt dat al een heel groot aantal organisaties. KING houdt 
de vinger aan de pols waar het gaat om het gebruik van StUF. 
Verder zal de (eventuele) verbreding van het werkingsgebied van StUF ertoe leiden 

dat mogelijk aanpassingen in de huidige standaard nodig zijn. In dat geval is het 
onhaalbaar om de nieuwe versie grootschalig te implementeren. Dat betekent dat 
betrokkenen dan in eigen tempo overstappen en waar nodig gebruik maken van 
vertaalvoorzieningen. Dat is inherent aan het wijzigen van standaarden en niet 
specifiek voor StUF. 

Open standaarden, lijsten 
Vier punten liggen voor ter besluitvorming (zie notitie FS 39-09 05A): 
 

Ad 1. Het Forum gaat akkoord met de aanvullingen en wijzigingen op de 

toetsingsprocedure. Op verzoek van Maarten Hillenaar zal de stuurgroep open 
standaarden aanvullend bekijken of hier nog een toetsingsonderdeel aan moet 
worden toegevoegd m.b.t. NORA. Tijdens het volgende Forumoverleg zal de 
stuurgroep hierover terugkoppelen aan het Forum.  
 
Ad 2. Het Forum volgt de motivering  van de stuurgroep open standaarden en 
besluit dat Metapatroon niet binnen de scope van de lijsten valt en daarom niet in 

procedure wordt genomen. Metapatroon is een modelleermethode welke het 
mogelijk maakt dat in een volgende stap de uitwisseling van de achterliggende 
gegevens via standaarden plaatsvindt, maar de methode speelt geen directe rol bij 
het uitwisselen van gegevens.  
 
Ad 3. Het voorstel voor een update van de lijst gangbare standaarden wordt 

aangenomen. 
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Ad 4. Het onderzoeksvoorstel naar beveiligingsstandaarden wordt besproken. Er 
lopen op dit vlak reeds verschillende initiatieven. BZK is bezig met een Baseline 
Informatiebeveiliging. Voor de NORA wordt een nieuw katern informatiebeveiliging 

opgesteld. Het nieuwe NORA katern zal waar mogelijk de Baseline 
Informatiebeveiliging als uitgangspunt gebruiken. Zesentwintig september wordt 
hier vanuit het NORA doorontwikkelproject over besloten en wordt inzichtelijk of en 
op welke wijze een onderzoek van het Forum een bijdrage kan leveren aan de 
lopende initiatieven.  Als deze bijdrage te leveren is, zal de stuurgroep open 
standaarden in afstemming met Cor Franke en Maarten Hillenaar een concreet 
onderzoeksvoorstel doen voor het volgende Forumoverleg. 

 
Open standaarden, beheer 
Na de pauze geeft Marc van Hilvoorde een presentatie over BOMOS 2i en de relatie 
met BOMOS. Bomos 2i geeft met behulp van de bouwstenen die BOMOS levert een 
structuur om te komen tot het antwoord op de vraag hoe het beheer van een open 
standaarden kan worden ingericht. Het Forum is akkoord met het rapport en de 
publicatie. Het Forum discussieert over vervolgstappen. Logius zal verder gaan met 

BOMOS2i via het centrum voor standaarden, maar de vraag die het Forum zal 
moeten beantwoorden is hoe nu verder te gaan met BOMOS2i voor wat betreft het 
verder uitventen van dit product. Daarbij moet worden gelet op de verschillende 
rollen die Logius en het (Bureau) Forum standaardisatie innemen. Maarten 
Hillenaar, als vertegenwoordiger van het ICCIO,  heeft toegezegd binnen zijn 
netwerk te toetsen of een vergelijkbare methode al bestaat en wat anderen binnen 

zijn achterban van BOMOS vinden. Idealiter staat er naast Logius en niet zijnde 
(Bureau) Forum Standaardisatie nog een andere partij op die ervoor voelt met deze 
resultaten verder te gaan. Wellicht dat vanuit NORA interesse hiervoor komt. 

Volgens Cor Franke zal er in ieder geval contact worden opgenomen door degenen 
die bij NORA zich met BOMOS bezig houdt. De discussie over het vervolg zal in een 
volgende vergadering verder gevoerd worden.   
BOMOS2i kan voor akkoord aangeboden worden aan het College  

 
Open data  
Marc de Vries geeft een presentatie van het rapport. Het Forum aanvaardt het 
rapport met complimenten en gaat akkoord met alle in de notitie voorgelegde 
voorstellen.  Het Forum verleent décharge voor dit project.  
Hiermee is het onderwerp open data voor 2012 afgesloten, of en hoe dit onderwerp 
verder opgepakt wordt  zal  in combinatie met de bespreking van het werkplan 

2013 worden bepaald.  Het resultaat wordt ter adressering aangeboden aan het 
College. 
 
Internationaal 
Het Forum gaat akkoord met de voorgestelde onderzoeksopdracht en discussieert 
over de vraag of het Forum voldoende internationaal georiënteerd is en hoe de 

internationale oriëntatie tot een permanent aandachtspunt gemaakt kan worden.   
Daarbij wordt onder meer het idee geopperd om previeuws en revieuws te 
organiseren rond momenten in Brussel en hieromtrent korter op de bal spelen met 
de betrokken beleidsambtenaren, vooral nu de Brusselse normen voor openheid 
minder ver gaan dan de nationale. Verder brengt Joris Gresnigt een brief in van zijn 
Duitse collega’s waarin de zorg wordt geuit dat de industrie in Duitsland te veel 
macht zal uitoefenen in de bepaling van de geldende standaarden en dat daardoor 

te weinig open standaarden geadopteerd zullen worden. Het verzoek is om hierin in 
Brussel samen op te trekken. De brief zal als bijlage bij dit verslag worden 
gevoegd. Verder wordt een oproep gedaan om de stuurgroep internationaal te 
versterken en deze oproep ook in de achterban te laten klinken.  
 
Voortgangsnotitie 
De voorzitter kondigt de naderende publicatie aan gericht op bestuurders met als 

thema de succesverhalen rond standaardisatie. Naar verwachting zal deze 
publicatie tijdens het ECP jaarcongres op 15 november gepresenteerd worden. 
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Brainstorm 2013  
Het Forum krijgt een korte terugkoppeling van de respons van de ingevulde 
tabellen. De reacties zullen meegenomen worden in het concept werkplan 2013 dat 
voor de vergadering van 6 november  a.s. op de agenda staat.  
 
Afsluiting en rondvraag 
Er zijn geen verdere opmerkingen en de voorzitter sluit de vergadering omstreeks 

16.45 uur.  
 
 
 

Actiepunten voor de volgende Forumvergadering op 6 november 2012: 

 BFS komt met een voorstel voor het aanbrengen meer samenhang tussen 

de standaarden  
 De stuurgroep open standaarden zal aanvullend bekijken of nog een 

toetsingsonderdeel moet worden toegevoegd m.b.t. NORA.  
 De stuurgroep open standaarden zal in afstemming met Cor Franke en 

Maarten Hillenaar een onderzoeksvoorstel doen inzake de samenhang 
tussen beveiligingsstandaarden. 

 Maarten Hillenaar zal in zijn achterban toetsen of er een met BOMOS te 
vergelijken methode bestaat en hoe over BOMOS gedacht wordt. 

 Het Forum zal zich – al dan niet in het kader van het werkplan 2013-  
beraden over vervolgstappen inzake BOMOS21.  

 Respons vanuit de achterban vanuit de achterban van het Forum op de 

oproep tot versterking van de stuurgroep internationaal.  

 
 

Bijlagen (verspreid tijdens de vergadering en te vinden op de website) 

- Voortgangsrapportage BZK implementatie SEPA (actiepunt voor de 

vergadering van 4 september 2012) 

- Ingezonden brief van Duitse collega Andreas Gehlert van de Duitse 

CIO office, ingebracht door Joris Gresnigt, met het verzoek tot 

samenwerking in het Multistakeholder Platform in Brussel. 
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