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OPZET COLLEGEVERGADERING 14 mei 2008  
  
De aandacht voor het belang van interoperabiliteit en standaardisatie voor betere  
overheidsdienstverlening voor burgers en bedrijven en betere samenwerking tussen 
overheidsorganisaties groeit. Dat zijn ook de onderwerpen waar het College Standaardisatie 
voor is opgericht. 
 
Interoperabiliteit en standaardisatie worden momenteel in verschillende trajecten opgepakt.  
In het kader van de uitvoering van het actieplan Nederland Open in Verbinding heeft de 
ministerraad onlangs ingestemd met een rijksbrede instructie voor het toepassen van het 
principe “comply or explain “ voor open standaarden (deze instructie ligt ter notificatie in 
Brussel), wordt hierover een uitvoeringsagenda met mede-overheden uitgewerkt onder regie 
van BZK en is een basislijst met open standaarden en een interoperabiliteitsraamwerk in 
ontwikkeling (agendapunten voor deze Collegevergadering). Verder zijn interoperabiliteit en 
standaardisatie belangrijke thema’s in de ICT-agenda (in wording) en zijn deze onderwerpen 
in beeld bij de uitwerking van de implicaties van het advies Postma/Wallage in de vorm van 
een Nationaal Actieprogramma Betere Dienstverlening (voorheen NUP).  
 
Bij de genoemde trajecten wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het College Standaardisatie 
het platform is waar overheden afspraken maken over interoperabiliteit en open standaarden. 
De leden van het College hebben samen afgesproken dat voor die afspraken voor alle leden 
een “comply or explain” principe geldt. En dat de leden elkaar zullen aanspreken op het 
nakomen van die afspraken. Afspraken die worden voorbereid door het Forum 
Standaardisatie. 
 
De opzet van de derde collegevergadering is als volgt. Na de opening en vaststelling van het 
verslag van 21 november jl. zal u worden gevraagd een aantal beslissingen te nemen over: 

• een aanpak om voor overheidstoepassingen meer te gaan doen met bestaande 
mogelijkheden voor elektronische authenticatie; 

• een procedure om te komen tot een lijst met open standaarden voor het “comply or 
explain” principe in semi-publieke sectoren; 
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• een aanpak voor overheidsorganisaties om op basis van de standaard UBL 2.0 
elektronische facturen te kunnen gaan ontvangen;  

• een aanpak om te komen tot een interoperabiliteitsraamwerk, als strategisch katern 
van de nationale referentiearchitectuur (NORA, versie 3.0).  

 
Vervolgens zal Ok van Megchelen.in een korte presentatie reflecteren op het belang van 
standaardisatie. Ok adviseerde Albert Heijn bij de invoering van de streepjescode, Hij zal 
ingaan op het proces van standaardisatie en het belang van visie en doortastendheid. 
 
Tenslotte zult u over de stand van zaken worden geïnformeerd voor de volgende 
onderwerpen: 

• interoperabiliteit in het onderwijs (uitreiken van een publicatie); 
• WDO (Wereld Douane Organisatie) Het breder toepasbaar maken van een standaard 

voor containervervoer; 
• analyse wettelijk kader voor overheidsdienstverlening en interoperabiliteit; 
• het jaarverslag 2007 met een vooruitblik op de agenda en activiteiten voor 2008 op 

hoofdlijnen.  
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