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Bureau Forum Standaardisatie 

gehuisvest bij Logius 

Postadres  
Postbus 96810 

2509 JE Den Haag  

Bezoekadres 

Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag   

Bij bezoek aan Logius is 

legitimatie verplicht. 

 
Contactpersoon 

 

Désirée Castillo Gosker 

Secretaris BFS 
desiree.castillogosker@logius.nl 

06-27052315 

 

Datum 

 8 oktober 2015 

Aanwezig 

 
Forum Standaardisatie 
Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter), Guus Bronkhorst (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, directie Burgerschap en Informatiebeleid), Bruun Feijen (Ministerie van 
Financiën, Belastingdienst), Steven Luitjens (Logius), Wim van Nunspeet (CBS), 
Marcel Reuvers (GeoNovum), Piet Ribbers (Universiteit van Tilburg), Nico Romijn 
(KING), Simon Spoormaker (COPAS), Bert Uffen (BKWI), Harry Wever (in plaats van 

Hans Wanders, Ministerie van Binnenlandse Zaken) Erik Wijnen (in plaats van Gé 
Linssen, Ministerie van Economische Zaken) 
 
 
Gastsprekers 
Jaap Korpel en Joost Vreuls (ICTU) voor agendapunt 5: tussenstand resultaten 
Monitor 2015 

 

 
Bureau Forum Standaardisatie 
Marijke Abrahamse (adviseur internationale ontwikkelingen), Désirée Castillo Gosker 
(secretaris BFS, verslag), Bart Knubben (adviseur open standaarden, adoptie), 
Ludwig Oberendorff (hoofd BFS), Marijke Salters (adviseur generieke voorzieningen, 

stelselstandaarden en eSense), Lancelot Schellevis (adviseur open standaarden, 
lijsten), Tim Thiel (communicatieadviseur BFS), Maarten van der Veen (adviseur open 
standaarden en leveranciersrelaties) en Joram Verspaget (aanstaand secretaris BFS) 
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De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder 
welkom aan Joram Verspaget. Hij zal vanaf 1 oktober aanstaande beginnen als de 
nieuwe secretaris van het Bureau Forum Standaardisatie en daarmee de volgende 
schrijver van dit verslag. Désirée Castillo draagt deze klus aan hem over en wordt 

per 1 oktober adviseur standaardisatie bij BFS. Het verslag van 10 juni 2015 wordt 
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Harry Wever meldt dat het ministerie van BZK vaart zet achter de motie Oosenbrug 
en Gesthuizen, zie ook de brief aan de CTO raad, bij de vergaderstukken als stuk 7B 
van deze vergadering. 

 
Over de laatste vergaderingen van het Nationaal Beraad en de Regieraad 
Interconnectiviteit deelt Ludwig Oberendorff het volgende mee: 
- Het IPv6 nummer-plan is goedgekeurd in het Nationaal Beraad van 8 september. 
- Het verslag van het Nationaal Beraad van 18 mei 2015 is aangepast in het 

Nationaal Beraad van 7 juli 2015;  ‘Pas toe of leg uit’ geldt ook voor zorg en 
onderwijs. Naar aanleiding van deze discussie hebben gesprekken 

plaatsgevonden bij bureau Digicommissaris met VWS (hoe bevorderen we 
synergy tussen Forum- en Zorgstandaarden?) en VNG (hoe komen we tot een 
gedragen streefplanning voor de adoptie van informatieveiligheidsstandaarden 
bij gemeenten?). 

- De agenda van het Nationaal Beraad is vol voor de rest van 2015. 
- Voor de eerste vergadering van het Nationaal Beraad in 2016 zal de monitor 

2015, de 1-meting van de informatie-veiligheidsstandaarden en het werkplan 

worden aangedragen. 
- In de vergadering van het Nationaal Beraad van 3 november zal naar 

verwachting het digiprogramma en het clusterplan van de Regieraad 
Interconnectiviteit aan de orde komen. De daargenoemde nader uit te werken 
streefplanning rond standaarden wordt in het eerste Nationaal Beraad van 2016 
voorgelegd. 

 

 

 
 

Naar aanleiding van de discussie in de vergadering van 10 juni jl. opnieuw aandacht 
voor toetsingscriteria voor aangemelde open standaarden. De laatste jaren is in de 
procedure veel meer aandacht gekomen voor adoptie.  
 
Business Case 
De business case van een standaard mogen volgens Erik Wijnen meer  en beter voor 
het voetlicht worden gebracht in de communicatie aan de verschillende doelgroepen. 

Voor de overheid moet een positieve business case ten grondslag liggen aan de 
invoering van een open standaard en dit is niet anders voor burgers en bedrijven.  
 
Het Forum stemt in met het idee om dit in een volgende vergadering (waarschijnlijk 
december) te bespreken  hoe hier concreet actie op kan worden ondernomen. De 
stuurgroep Open Standaarden zal een voorstel voorbereiden. Piet Ribbers stelt met 

het oog hierop voor om te beginnen met de definitie van een business case. Het blijft 
in de discussie anders een te wollig begrip. Vast staat dat de business case 

Nr. 1 Opening, agenda, verslag 

en Nationaal Beraad  

Nico Westpalm van 

Hoorn 

5 minuten  

tot 9.35 uur  

   FS20150923.1A Agenda  

  FS20150923.1B Concept verslag FS 10 juni 2015 met bijlage: 
rectificatie FS 150610.3C  

Ter goedkeuring 

Nr. 2 Open standaarden, lijsten Marcel Reuvers  30 minuten  
Tot 10.05 uur 

Bijlage   FS20150923.2 Voortgang en herhaling toetsingscriteria 

Presentatie  

FS-20151028.01B

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.01B-Concept-verslag-Forum-Standaardisatie-10-juni-2015.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.01B-Bijlage-Rectificatie-Notitie-150610.3C-verantwoording-ministeries-2014-open-standaarden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.02-Voortgang-en-herhaling-toetsingscriteria.pdf
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momenteel op verschillende manieren wordt toegepast in de procedure in de 
toetsing van open standaarden.  
 
Leg uit 
Harry Wever brengt in dat een aantal ministeries heeft aangegeven liever andere 
standaarden te gebruiken dan de standaarden van de lijst van het Forum 
Standaardisatie. Zijns inziens zou voor kleinere toepassingsgebieden het open 

standaardenbeleid losser gehanteerd mogen worden, in die zin dat als het goed 
uitgelegd kan worden dit zou moeten kunnen. De voorzitter meldt dat hij met de 
CIO Rijk heeft afgesproken de huidige lijst te bezien, en te kijken welke 
standaarden het betreft, en voor welke standaarden een extra adoptie-push 

gewenst is. Overigens kan iedereen een verzoek indienen om een te ruim 
toepassingsgebied aan te laten passen 

 
Het Forum discussieert door over de vraag in hoeverre het uitmaakt of  
de standaard al dan niet wordt ingezet in het digitale verkeer binnen de eigen 
organisatie of dat de uitwisseling ook met andere organisaties plaatsvindt.  
Het gebruik van SAML en ODF komen naar voren als voorbeeld. Binnen het Rijk is 
hierover vaak discussie,  ook door onbekendheid met de standaard. En onbekend 
maakt onbemind. Het is dan ook belangrijk om vanuit de regieraden te blijven 

hameren op adoptie en het gebruik van bepaalde standaarden en de baten goed 
voor het voetlicht te blijven brengen.  Het idee wordt naar voren gebracht om per 
standaard een handleiding en een plan voor implementatie te maken, net zoals 
gebeurd is in de havenlogistiek.  
 
Lopende procedure 
De deadline voor aanmelding voor de volgende intakeronde ligt op 28 oktober. 

Marcel Reuvers meldt dat er nu nog vier standaarden in procedure zijn.  

 
 

 
 
Handreiking Webb of App 
Het Forum stelt de handreiking web of app vast. Ook de infografic is aansprekend 
en nodigt uit tot meer.  Bruun Feijen heeft positieve reacties gehad op de 
handreiking vanuit de Belastingdienst. Ook Erwin Bleumink laat per mail weten 

enthousiast te zijn. Aan BFS wordt gevraagd voor goede publiciteit te zorgen.  
 
Handout Nulmeting 
In het vorige Nationale Beraad is besloten dat partijen zelf het tempo zullen bepalen 
maar dat de Digicommissaris de leden kan aanspreken wanneer het tempo te laag is. 
Bart Knubben licht het overzicht van de concept-nulmetingen verder toe. Het 
overzicht is met gebruik van www.internet.nl opgesteld. Ludwig Oberendorff meldt 

dat in de Regieraad van 6 oktober een tweede meting wordt voorgelegd over de 
periode juli tot en met september. 
Het bureau hoort graag of er andere relevante domeinen zijn die op de lijst moeten 
staan. De voorzitter wijst er bij voorbeeld op dat een hoofddomein soms niet 
beveiligd is, terwijl een subdomein dat wel is. Het is handig om dit naar voren te 
brengen. 

Ludwig Oberendorff licht toe: de meting vindt vier keer per jaar plaats. 

Nr. 3 Open standaarden, adoptie Marcel Reuvers 25 minuten  
Tot 10.30 uur 

Bijlagen   FS20150923.3 Oplegnotitie 

  FS20150923.3A  Handout nulmeting  

  FS20150923.3B  Handreiking Web of App 

  FS20150923.3C Clusterplan Regieraad Interconnectiviteit 2016 

Ter bespreking  

FS-20151028.01B

http://www.internet.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.03-Oplegnotitie-Adoptie-open-standaarden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.03A-Handreiking-Web-of-App.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.03C-Concept-clusterplan-regieraad-Interconnectiviteit-2016.pdf
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Verder gaat BFS met de Belastingdienst en de manifestgroep aan tafel om te 
bespreken achter welke standaarden vaart gezet wordt. Ook gaan we in gesprek 
met de VNG. We leveren zo een gedragen voorstel in het Nationaal Beraad waar ook 
Hans Blokpoel en Ronald Barendse (namens Manifestgroep )en Kees Jan de Vet (lid 
directieraad VNG) achter kunnen staan. De Forumleden worden opgeroepen 
aanvullingen en correcties op de nulmeting door te geven vóór de volgende 
vergadering.  

  
 

 
Op 15 en 16 september jl. vond het ODF plugfest plaats in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag.  De opkomst vanuit Nederland viel tegen. De discussie was 
echter goed en de deelnemers (vooral uit het Verenigd Koninkrijk) waren erg 

betrokken.  
 
ODF staat sinds 2008 als één van de eerste standaarden op de lijst van het Forum 
en College Standaardisatie.  Oasis heeft een testmachine gemaakt die gebruikt is 
tijdens het plugfest. De resultaten van de tests worden naar de leveranciers 
gestuurd en ook bugs in ODF zijn opgespoord en verbeterd. 
 

Harry Wever geeft aan dat de Tweede Kamer er niet van op de hoogte is dat ODF 
geleverd kan worden door de softwareleveranciers van het Rijk. Een voorbeeld dat 
er nog te veel onduidelijkheid leeft over de standaard. 

 
Het volgende plugfest vindt waarschijnlijk plaats in Frankrijk. 
 

 
 
In de aanbestedingen is in 29 procent van de gevallen niet gevraagd naar het 
toepassen van een open standaard. Dat is een sterke daling. Voorheen was dit 59 
procent. Verder is ook het percentage aanbestedingen waarin alle relevante 
standaarden zijn uitgevraagd gestegen (naar 21%) evenals het percentage 
aanbestedingen waarin tenminste naar cruciale standaarden werd gevraagd (naar 

23%). De stijging is over de gehele linie, zowel bij rijk- als bij decentrale 

overheden. Het betreft een trendbreuk met de voorgaande jaren waarin werd 
gemeten. Reden voor vreugde dus. Hoe de verbetering komt is niet duidelijk. Jaap 
Korpel sluit beargumenteerd uit dat dit kan liggen aan de andere samenstelling van 
onderzoekers. Ook de motie Oosenbrug-Gesthuizen kan niet de oorzaak van de 
verbetering zijn.  
 

Steven Luitjens vraagt zich af waaraan de trend omhoog te danken is, want dan 
kunnen die maatregelen herhaald of geïntensiveerd worden.Jaap Korpel merkt op dat 
het onderzoek hierop geen direct antwoord geeft. BFS zal op signalen letten in de 
gesprekken met de departementen.  
 
Er is dus sprake van een forse groei van de uitvraag van open standaarden, maar de 

uitvraag naar de cruciale standarden  is nog steds onvoldoende. 
Verder is ers geen enkele verantwoording waarin een concrete aanbesteding en een 
concrete standaard benoemd wordt. Wél besteden ministeries meer in algemene 
termen aandacht aan de uitvraag van open standaarden. Daarbij wordt vaak gezegd 

Nr. 4 Terugkoppeling ODF 
plugfest 15 en 16 sept. ’15 

 

Marijke Salters  15 minuten  
Tot 10.45 uur 

 

Presentatie 

Nr. 5 Tussenstand resultaten 
Monitor 2015  
 

Jaap Korpel en Joost 
Vreuls,  ICTU 

30 minuten 
11.30 uur 

Presentatie 

FS-20151028.01B
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dat ze geen aanleiding hebben gehad om af te wijken van de lijst, terwijl dit uit de 
monitor niet blijkt. 
 
Harry Wever vraagt om de namen van de desbetreffende ministeries om hen te 
kunnen aanspreken. Op die manier kunnen we hen vóór zijn en kan er een leereffect 
ontstaan. Dit aangezien een departement gemiddeld meerdere aanbestedingen per 
jaar doet. 

 
Erik Wijnen geeft aan dat bij DICTU is nagevraagd hoe het resultaat van EZ in de 
monitor verklaard kan worden. Daar is het afwijken van het beleid wel 
gerapporteerd maar is deze informatie is vervolgens gesneuveld bij het opstellen 

van het jaarverslag.  
 

De uitslagen zijn geen veroordelingen maar een onderzoek naar knelpunten.  
 
Erik Wijnen spoort BFS aan te communiceren wat het Forum en andere partijen 
eraan gedaan hebben en waar het komende jaar op wordt ingezet. 
 
Steven Luitjens adviseert de NCDO nadrukkelijk te betrekken bij de acties die nu 
worden afgesproken. Hij geeft aan zelf nog niet overtuigd te zijn van de effectiviteit 

van de overname van de taken van het college door het Nationaal Beraad.  
 
 

 
Tim Thiel licht de stand van zaken rond de vernieuwde website van het Forum toe. 
Gevraagd wordt of de leden van het Forum akkoord zijn met het plaatsen van een 
foto en hun contactgegevens (mail, LinkedIn) bij hun namen. Besloten wordt dat dit 
akkoord is, tenzij een lid bezwaar maakt. 
 

 

 
Voortgang internationaal 

 
Marijke Abrahamse (adviseur internationale ontwikkelingen) ligt haar werk in het 
Multi Stakeholder Platform (MSP) toe. Het WDO (Wereld Douane Organisatie) 
Datamodel is afgelopen week van positief advies voorzien. 
Tot slot: Heeft nog een Forumlid belangstelling voor deelname aan de stuurgroep 
Internationaal?  

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 6 Website Tim Thiel, 
communicatieadviseur 
Bureau Forum 
Standaardisatie  

15 minuten  
Tot 11.45 uur 

 

Presentatie 

Nr. 7 Voortgang  15 min 
Tot 12.00 uur  

Bijlage   FS20150923.7 Voortgangsnotitie  

  FS20150923.7A  Vergaderschema FS en gremia GDI 

  FS20150923.7B Brief CTO raad over motie Oostbrug en 
Gesthuizen  

Ter kennisname 

FS-20151028.01B

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.07-Voortgangsnotitie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.07A-Vergaderschema-FS-en-gremia-GDI-versie-10-september-2015.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.07B-Notitie-van-BZK-DGOBR-aan-de-CTO-Raad-inzake-aanpak-uitvoering-motie-Oosenbrug-Gesthuizen.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0923/FS-20150923.07B-Notitie-van-BZK-DGOBR-aan-de-CTO-Raad-inzake-aanpak-uitvoering-motie-Oosenbrug-Gesthuizen.pdf
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Steven Luitjens zegt vaarwel tegen het Forum Standaardisatie. Per 1 oktober stopt 

hij als directeur van Logius. Bob Papenhuijzen volgt hem op, ook als secretaris in 
het Forum. Steven blijft echter graag betrokken. Hij wordt kwartiermaker en 
directeur van de op te richten Directie Informatiebeleid Overheid (DIO) van het 
ministerie van BZK. 
 

De voorzitter sluit tot slot de vergadering en dankt de aanwezige leden van het 
Forum voor hun aanwezigheid en inbreng.   

 

Nr. 8 Rondvraag/wvttk  10 min  

Tot 12.10 uur 
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