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FORUM STANDAARDISATIE  
Aanwezig 

Leden      Organisatie 
Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter)    

Guus Bronkhorst     Ministerie van BZK 
Cor Franke     Franke Interim Management 
Cees Hamers     KING 
Bruun Feijen  Belastingdienst 
Joop van Lunteren (adviseur)   HEC 
Arianne de Man     IPO  

Wim van Nunspeet    CBS 
Marcel Reuvers     Geonovum 
Piet Ribbers     Universiteit Tilburg 
Michiel Stal     Ministerie van EL&I 
Simon Spoormaker    Portbase, Cargonaut  & COPAS  
Bert Uffen     BKWI  
Gastsprekers 

Hayo Schreijer     KOOP voor agendapunt 6 
Jaap Romme     PBLQ voor agendapunt 7 
Bureau Forum Standaardisatie    dossier 
Marijke Abrahamse    Semantiek/Voorzieningen 
Joris Gresnigt     Internationaal 
Bart Knubben     Open standaarden, adoptie  
Maarten van der Veen    Open standaarden, lijsten 

Ludwig Oberendorff    Bureauhoofd 
Peter Waters     Vraagsturing (verslag) 
 
Afwezig 
Gerard Hartsink    ABN/Amro 
Steven Luitjens     Logius   

David de Nood     MKB-Nederland 
Maarten Hillenaar    BZK 
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Agenda 
1.   Opening en agenda 
2.   Verslag Forumvergadering  5 en 6 november 2012 

3.   Verslag Collegevergadering 29 november 2012 
4.   Open standaarden, lijsten 
5.   Open standaarden, adoptie 
6.   Presentatie Linked Data in het stelsel van basisregistraties  
7.   Internationaal  
8.   Terugkoppeling kennismakingsgesprekken 
9.   Haalbaarheid stelselstandaard in relatie tot StUF 

10. Werkplan 2013 
11. Voortgangsnotitie  
12. Rondvraag/afsluiting 
 
1. Opening en agenda 
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen. Hij heet Bruun Feijen 
(Belastingdienst) welkom als vervanger van Mariette Lokin. Bovendien heet hij 

welkom Roeland Coomans, trainee bij het Bureau Forum Standaardisatie (hierna 
BFS). Verder meldt hij dat Nederland ICT (voorheen ICT-Office) de deelname aan 
het Forum Standaardisatie heeft opgezegd. Aandachtspunt blijft het versterken van 
de inbreng vanuit de private sector.  Suggesties hiervoor blijven welkom. De 
voorzitter draagt verder Erwin Bleumink van Surfnet voor als nieuw lid van het 
Forum. Daar wordt unaniem mee ingestemd. Ook wordt ingestemd met de agenda. 

 
2. Verslag Forumvergadering 5 en 6 november 2012 
Cor Franke wijst er op dat zijn naam ten onrechte ontbreekt onder de afwezigen. 

Daarop wordt het verslag vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag vraagt Cor 
Franke wat het Collegebesluit over voorzieningen betekent voor de status van 
SUWI-inkijk. De voorzitter geeft aan dat Marijke Abrahamse binnenkort start met 
een notitie over de procedure. Die zal in april 2013 aan het Forum zal worden 

voorgelegd. 
 
3. Verslag College Standaardisatie 29 november 2012 
Naar aanleiding van het verslag meld Bert Uffen dat de voortgang van SEPA 
zorgelijk is. Bart Knubben meldt dat de recente monitor van de BNG het beeld 
bevestigt dat veel gemeenten nog geen echte planning hebben. Cees Hamers meldt 
dat alle leveranciers hun software inmiddels voor elkaar hebben. De 

randvoorwaarden lijken nu geregeld. Op een vraag van de voorzitter wordt 
geconcludeerd dat het Forum wel aandacht voor SEPA blijft vragen maar er niet 
intensief aan gaat trekken. 
 
4. Open standaarden, lijsten 
Ter instemming: Aanvullende gegevens voor lijst met gangbare 

standaarden 
Maarten Hillenaar stelt schriftelijk de vraag of het beheer van deze lijst met 
gangbare standaarden niet beter bij de Europese Commissie kan worden belegd. 
Marcel Reuvers geeft aan dat de Europese lijst op dit moment te onvolwassen is.  
Op termijn kan een overgang heroverwogen worden. De werkwijze voor de lijst van 
gangbare standaarden is overigens gericht op het in bulk toetsten van de 
standaarden zonder per standaard een indiener te belasten. Op deze wijze kan BFS 

met relatief geringe inspanning van derden deze standaarden toetsen. Maarten van 
der Veen meldt dat de gangbare lijst maandelijks ca. 400 maal wordt geraadpleegd. 
Het zijn vooral kleine organisaties waarvoor deze lijst meerwaarde biedt. De 
voorzitter concludeert dat de lijst aan behoefte voldoet en op termijn mogelijk op 
Europees niveau kan worden voortgezet. Vervolgens wordt ingestemd met het 
voorstel de lijst met gangbare standaarden te actualiseren.  
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5. Open standaarden, adoptie 

Ter Instemming:  
1. Overzicht adoptie-activiteiten 
Het Forum stemt in met het overzicht van adoptie-activiteiten voor 2013. De 
voorzitter geeft aan dat gezien de beperkte capaciteit van het Bureau gevraagd 
wordt twee van de vier voorgestelde thema’s te kiezen waarop dit jaar gefocust zal 
worden. Geconstateerd wordt dat in het Forum massaal draagvlak bestaat voor de 
activiteiten rondom 1. Informatiebeveiliging en identitymanagement, en 3. Stelsel 

van basisregistraties en e-dienstverlening. Aldus wordt besloten.  
Naar aanleiding van het overzicht meldt Bert Uffen dat de implementatie van IPv6 
achterblijft. Cees Hamers verwijst daarbij naar de softwarecatalogus van KING. 
Voorgesteld wordt aan Maarten Hillenaar te vragen wat de stand van zaken en de 
planning voor de invoering binnen het Rijk is. Cees Hamers zegt toe dat in het 
gemeentelijke domein te doen. 
Ten aanzien van het thema informatiebeveiliging stelt Bert Uffen voor de 

informatiebeveilingsstandaarden vooral daar waar interoperabiliteit aan de orde is 
te stimuleren (o.a. de koppelvlakstandaarden). 
 
2. Sjabloon adoptieplan per standaard 
Akkoord. 
 

3. Rol Forum bij ontwikkeling eID stelsel 
Bert Uffen adviseert private partijen waar nodig te betrekken bij een eventueel 
advies. Daarop wordt ingestemd met het voorstel. 

 
4. stukken ter informatie 
Akkoord 
 

6. presentatie Linked Data in het stelsel van Basisregistraties (link naar de sheets ) 
Marijke Abrahamse memoreert dat het Forum al geruime tijd veel aandacht geeft 
aan het onderwerp semantiek. In de Landkaart Semantiek zijn drie van de zestien 
onderzochte benaderingen gerelateerd aan Linked Data: OWL, RDF en SKOS. Door 
KOOP1 is een pilot uitgevoerd om zicht te krijgen op begrippenthema’s in officiële 
publicaties, gerechtelijke uitspraken en juridische commentaren. Daarnaast heeft 
Linked Data potentie in het Stelsel van Basisregistraties, en de bijbehorende 

Stelselcatalogus. Zo geeft het inzicht in de mogelijkheden van hergebruik. 
Op voorstel van Guus Bronkhorst is deze presentatie geagendeerd. De presentatie 
wordt gegeven door Hayo Schreijer van KOOP. Naar aanleiding van de presentatie 
vraagt Wim van Nunspeet via welk proces links tot stand komen. Hayo Schreijer 
antwoordt dat een instrument is gemaakt waarmee overheidsfunctionarissen 
ondersteund worden om syntaxisch juiste links te maken. Dit instrument is 

gebaseerd op de Juriconnect standaard. Op een vraag van Cor Franke of auteurs 
van jurisprudentie en commentaren dit instrument ook kunnen gebruiken, wordt 
door Hayo Schreijer positief geantwoord; het instrument is bijvoorbeeld ook voor 
het ondernemersdossier beschikbaar en vormt geen concurrerende voorziening.  
Op de vraag van de voorzitter wat van het Forum verwacht wordt, suggereert Hayo 
Schreijer om Juriconnect op de lijst met open standaarden op te nemen. Er komt 
ook een voorstel voor een URI strategie, die algemener toepasbaar is dan 

Juriconnect. 

                                                 
1
 Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is een 

onderdeel van De Werkmaatschappij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Bij KOOP worden producten ontwikkeld en beheerd voor alle 
niveaus binnen de overheid, zowel voor de rijksoverheid als voor provincies, 
waterschappen en gemeenten.  
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7. Internationaal (link naar de sheets) 
Simon Spoormaker meldt dat BFS onderzoek heeft laten doen naar relevante 

internationale ontwikkelingen. Joris Gresnigt licht het onderzoek toe. Hij meldt dat 
BFS deelneemt in drie Europese overleggen: ISA, eSens en het Multistakeholder 
platform. Gezien deze participatie doen de onderzoekers (PBLQ, TNO en NEN) drie 
aanbevelingen 
1. eToegang Geadviseerd wordt te focussen op eAuthenticatie en cybersecurity.  
eID lijkt goed belegd. Voor cybersecurity heeft BFS in Brussel een voorstel 
ingediend om de samenhang van beveiligingsstandaarden en eventuele witte 

vlekken in kaart te brengen. Hij verwijst naar de uitnodiging die de leden hebben 
gekregen voor de netwerkbijeenkomst op 28 februari 2013 bij Logius. 
2. Large scale pilots. Het advies is daar pro-actief op te treden. De onderzoekers 
wijzen op het risico dat in Europa vastgestelde ‘de facto’ standaarden aan ons 
worden opgelegd. Joris Gresnigt meldt dat BFS om deze reden participeert in een 
pilot om de kwaliteit van standaarden te kunnen beoordelen. 
3. Lastenverlichting bedrijven op dossiers eAanbesteden, eFactureren en 

eRapporteren. De onderzoekers constateren dat er weinig afstemming lijkt te 
bestaan tussen deze dossiers. De onderzoekers zien ook als risico dat de 
Nederlandse overheid nauwelijks participeert in standaardisatiegremia. De 
voorzitter constateert dat de hoeveelheid aandacht mede afhankelijk zal zijn van 
verwachte impact en het belang van organisaties. Hij nodigt PBLQ en NEN uit de 
vier à vijf meest relevante gremia te noemen opdat een keuze kan worden 

voorbereid. Jaap Romme zegt toe daarvoor te zorgen. 
Piet Ribbers adviseert een afweging te maken tussen inzet en rendement, en het bij 
simpele projecten te houden (gelet op de schaal en complexiteit van dergelijke 

Europese gekoppelde projecten). De schriftelijke inbreng van David de Nood sluit 
daarbij aan. Hij vraagt zich af of ‘een netwerk’ wel de geschikte oplossing is. Zijn 
advies: breng eerst het probleem in kaart.  
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat het Forum niet participeert in de 

ontwikkeling van standaarden. Het Forum helpt om status te geven aan open 
standaarden. De definitie van open standaarden is daarbij erg belangrijk. Nederland 
ijvert met een 12-tal andere lidstaten om ‘royalty free’ als belangrijke eis voor open 
standaarden gehandhaafd te houden. 
 
8. Terugkoppeling kennismakingsgesprekken (link naar de sheets) 
Ludwig Oberendorff doet verslag van de kennismakingsgesprekken die hij met 45 

personen heeft gevoerd. Gehoord zijn terugkoppeling stemt het Forum in met de de 
voorgestelde focus van de activiteiten van BFS. 
Naar aanleiding van de presentatie constateert Cees Hamers dat netwerksturing 
steeds belangrijker wordt, zeker gezien de decentralisaties  als gevolg van het 
regeerakkoord. Kan het Forum daaraan bijdragen? De voorzitter wijst op de in 
ontwikkeling zijnde standaardisatiescan. Ook Cor Franke meent dat het Forum een 

rol heeft in de bevordering van netwerksturing; niet als trekker, maar wel als 
‘wegwijzer’. 
 
9. Haalbaarheid stelselstandaard in relatie tot StUF  
Als follow-up van een bijeenkomst in september 2012 is met een drietal architecten 
van KING, SUWI.nl en Geonovum een voorstel gemaakt om de stelselstandaard 
naar een hoger niveau te brengen. Door die keuze te maken wordt niet één van de 

3 standaarden de winnaar maar wordt gebruik gemaakt van de sterke punten van 
alle drie. Bovendien wordt op die manier aangesloten bij de behoefte een helder 
beeld te krijgen van de semantiek van de basisregistraties. Tenslotte kunnen zo 
standaard bouwstenen worden gemaakt die onderling herbruikbaar zijn. Thans 
wordt een memo voorbereid voor bestuurders. Na akkoord zullen drie concept 
werkopdrachten aan de Programmaraad Stelsel Basisregistraties worden 
aangeboden. Het Forum neemt deze voortgangsrapportage ter kennisgeving aan. 
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https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0416/resultaten-PBLQ-NEN-internationale-verkenning.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0416/130205-Kennismakings-gesprekken.pdf
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10. Werkplan 2013 
Ludwig Oberendorff licht toe dat in de tekst een nadrukkelijker link naar het 
regeerakkoord is gemaakt. Cees Hamers biedt zich aan als sponsor voor 

voorzieningen en voor vraagsturing. Cor Franke stelt voor de suggestie te 
verwijderen dat er ook een handreiking autorisatie komt. Vervolgens wordt 
ingestemd met het werkplan.  
 
11. Voortgangsnotitie 
Met de notitie wordt ingestemd.  
 

9. Rondvraag/afsluiting 
Bert Uffen meldt dat BKWI onderzoek heeft laten doen naar gebruik van de cloud. 
Hij zal dat toesturen aan BFS. 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering omstreeks 16.15 uur.  
 
 

Actiepunten 

 Monitoring adoptie agenderen in Forumvergadering april 2013. Actie BFS 
 Stavaza en planning invoering IPV6. Actie Maarten Hillenaar. 
 Stavaza en planning invoering IPV6 gemeentelijk domein. Actie Cees 

Hamers. 
 Notitie procedure voorzieningen in Forumvergadering april. Actie Marijke 

Abrahamse. 
 Concrete voorbeelden noemen in welke (inter)nationale standaardisatie 

gremia de overheid goed kan participeren. Actie PBLQ/NEN 
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