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Doel 
Het College wordt gevraagd om de selectiecriteria en procedures vast te stellen om te komen 
tot een tweede versie van de lijst met open standaarden (juni 2008). 
 
Aanleiding 
Staatssecretaris Heemskerk (EZ) heeft in 2007 aan het Forum en College Standaardisatie 
gevraagd een lijst met open standaarden te maken om de uitvoering van het ‘comply or 
explain’ beleid voor open standaarden te ondersteunen. Het kabinetsbeleid is neergelegd in 
het actieprogramma ‘Nederland Open in Verbinding’ met steun van de Tweede Kamer. De 
lijst met open standaarden is te gebruiken als checklist voor (semi-)publieke instellingen om 
het comply-or-explain principe toe te passen bij ICT-aanbestedingen en inkooptrajecten voor 
ICT-producten en –diensten bij nieuwbouw, verbouw en contractverlenging. Mochten er 
gegronde redenen zijn waarom dat niet kan, dan moet dat worden uitgelegd en vastgelegd. De 
Ministerrraad heeft onlangs ingestemd om dit voor wat betreft de rijksdiensten te gaan doen 
middels een rijksbrede instructie (ligt momenteel ter notificatie in Brussel en treedt naar 
verwachting in juli/augustus in werking). In aanvulling hierop zal het ministerie van BZK 
samen met de mede-overheden een uitvoeringsagenda voorbereiden voor de invoering van het 
comply or explain principe (in te gaan vanaf december 2008). Bovendien loopt een 
verkenning naar een mogelijke invulling van het actieprogramma Nederland Open in 
Verbinding in de sector onderwijs. 
 
U hebt op 21 november 2007 ingestemd met het opstellen van een lijst met open standaarden 
voor de korte termijn en een lijst voor de middellange termijn die in juni 2008 beschikbaar 
moet zijn. Het Forum is gevraagd hiervoor voorstellen te ontwikkelen. De lijst voor de korte 
termijn staat inmiddels op onze website www.forumstandaardisatie.nl . Op deze eerste versie 
van de lijst staan 6 open standaarden (die al eerder door het College zijn besproken) en 4 
kandidaat standaarden, die nu worden getoetst aan de selectiecriteria conform de voorgestelde 
procedure. De basislijst is met name bedoeld om standaarden te gaan gebruiken die het 
verschil gaan maken voor betere interoperabiliteit. 
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Advies 

• De door het Forum voorgestelde procedure en selectiecriteria vast te stellen voor het 
toevoegen van standaarden aan de basislijst met open standaarden. 

• In te stemmen met de invulling van een basislijst met open standaarden die het 
selectieproces hebben doorlopen en met het maken van een lijst met kandidaat 
standaarden die het selectieproces op de korte termijn gaan doorlopen 
(werkvoorraad). De basislijst en de voorraadlijst zullen eind juni beschikbaar zijn. 

• Het Forum te verzoeken een indicatieve lijst van standaardisatieorganisaties op te 
stellen met verwijzingen naar de door hen gepubliceerde open standaarden. 

• Het Forum te verzoeken organisaties in de publieke sector uit te nodigen 
onderbouwde voorstellen te doen voor opname van nieuwe standaarden op de 
voorraadlijst.  

• Ook uw eigen organisatie of sector voorstellen te laten doen voor opname van 
standaarden op de lijst. Dat kunnen zowel generieke als sectorspecifieke open 
standaarden zijn. 

 
Toelichting 
Het Forum adviseert U om naast standaarden die door het College op de lijst zijn gezet ook 
een voorraadlijst te ontwikkelen. De standaarden op de voorraadlijst zullen het selectieproces 
doorlopen. Bij dat selectieproces zullen criteria worden gehanteerd die betrekking hebben op: 

- openheid; 
- bruikbaarheid; 
- potentieel en  
- impact. 

De operationalisering van die aspecten staan beschreven in hoofdstuk 3 van bijgevoegd 
rapport. 
 
U krijgt tweemaal per jaar een onderbouwd voorstel van het Forum om standaarden aan de 
basislijst toe te voegen dan wel af te voeren. Daarnaast is het wenselijk dat inkopers bij 
overheidsdiensten kunnen weten welke open standaarden er überhaupt zijn. In aanvulling op 
de voorgestelde aanpak voor een basislijst en voorraadlijst zal het Forum daarom ook een 
actueel overzicht maken van standaardisatieorganisaties (zoals bijvoorbeeld ISO, W3C, 
UN/CEFACT, CEN) met verwijzingen naar door hen vastgestelde open standaarden.  
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