
Factsheet lijst met open standaarden 
Joris Gresnigt, 7 november 
 
Introductie 
Er zijn 6 standaarden waar comply or explain voor geldt, 7 standaarden zitten in procedure, 7 
standaarden staan op de werkvoorraad.  
 
Standaarden waar comply or explain voor geldt (vastgesteld door College) 
Nr. Naam  Beheerorganisatie Toepassingsgebied Organisatorisch 

Werkingsgebied 
1 Webrichtlijnen zoals 

vastgelegd in het 
Besluit kwaliteit 
Rijksoverheidswebsites, 
ministerraad 30 juni 
2006. 

programma 
'Overheid heeft 
antwoord' van de 
stichting ICTU. 

Overheidswebsites 
(mede bestemd voor 
burgers) 

Organisaties die 
onderdeel zijn 
van de 
rijksoverheid zijn 
vanaf 1 
september 2006 
verplicht ervoor 
te zorgen dat alle 
nieuwe websites 
voldoen aan de 
standaarden. 
Reeds 
bestaande 
websites moeten 
uiterlijk 31 
december 2010 
aan de 
standaarden te 
voldoen. 

2 NEN-ISO/IEC 
27001:2005 nl 

NEN IT-beveiliging Alle overheden 

3 NEN-ISO/IEC 
27002:2007 nl 

NEN IT-beveiliging Alle overheden 

4 Open Document 
Format ISO 26300 

OASIS Uitwisseling van 
reviseerbare 
documenten 

Rijksdiensten 
moeten vanaf 
april 2008 ODF 
ondersteunen. 
Mede-overheden 
en overige 
instellingen 
volgen uiterlijk 
december 2008.   

5 ISO/IEC 15948:2003, 
Portable Network 
Graphics (PNG) 
Specification (Second 
Edition)  

ISO/IEC Het gebruik van 
grafische 
afbeeldingen 
('lossless' 
compressie) binnen 
ODF-documenten 

Rijksdiensten 
moeten vanaf 
april 2008 PNG 
hanteren. Mede-
overheden en 
overige 
instellingen 
volgen uiterlijk 
december 2008.   

6 ISO/IEC IS 10918-1, 
Joint Photographic 
Experts Group (JPEG)  

ISO/IEC Het gebruik van 
grafische 
afbeeldingen (met 
'lossy' compressie) 
binnen ODF-
documenten 

Rijksdiensten 
moeten vanaf 
april 2008 JPEG 
hanteren. Mede-
overheden en 
overige 
instellingen 
volgen uiterlijk 
december 2008.   
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Standaarden in procedure  
Nr Naam  Beheerorga

nisatie 
Toepassingsgebied Organisatorisch 

Werkingsgebied 
Status 

1 Standaard 
Uitwisselings Formaat 
(StUF) 

VNG/ EGEM • Uitwisseling en bevraging 
van basisgegevens die 
behoren tot een aantal 
wettelijk vastgestelde 
basisregistraties; • De 
uitwisseling en bevraging 
van zaakgegevens die 
behoren tot de producten- 
en dienstenportfolio van 
gemeenten;                             
• Uitwisseling van domein- of 
sectorspecifieke gegevens 
waarin ook basis- en/of 
zaakgegevens voorkomen 
en waarvoor geen andere 
(inter)nationale (XML-
gebaseerde) 
berichtenstandaard is 
vastgesteld. 

Gemeenten en 
ketens 
waarbinnen 
gemeenten 
participeren.  

ter 
vaststelling 
door 
College 

2 NEN-ISO 19005-
1:2005 EN (PDF/A-
1a) 

NEN Lange termijn archivering 
van documenten. PDF/A-1a 
mag naast ODF gehanteerd 
worden voor de lange 
termijn archivering, specifiek 
voor niet-reviseerbare 
documenten. 

Alle 
overheidsorganisa
ties. 

ter 
vaststelling 
door 
College 

3 ebMS en WUS zoals 
nader gespecificeerd 
binnen de OSB 

GBO.Overhe
id 

Logistiek van elektronische 
berichtuitwisseling 

Alle 
overheidsorganisa
ties. 

bijna klaar 
voor 
openbare 
consultatie 

4 Koppelnet Publieke 
Sector (KPS) 

GBO.Overhe
id 

Transport voor elektronische 
communicatie, met name 
berichtenuitwisseling 

Alle 
overheidsorganisa
ties. 

nog te 
bespreken 
in eerste 
workshop 

5 Afspraak content 
zoekprofiel 

Vereniging 
Edustandaar
d 

Metadata van leermateriaal. Nederlands 
Onderwijs 
(verschillende 
sectoren, oa 
Defensie) 

nog te 
bespreken 
in eerste 
workshop 

6 Security Assertion 
Markup Language 
(SAML) 

OASIS Ondersteunen van een 
Single Sign On Functie. 

PIP, BKWI, UWV, 
CWI 

nog te 
bespreken 
in eerste 
workshop 

7 Aquo standaarden IDsW Uitwisseling van 
geografische en 
meetgegevens in het 
Nederlandse Waterbeheer. 

Rijkswaterstaat, 
Waterschappen, 
Provincies 

nog te 
bespreken 
in eerste 
workshop 
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Standaarden op de werkvoorraad 
Nr. Naam  Beheerorganisatie Toepassingsgebied Organisatorisch 

Werkingsgebied 
1 'Framework van 

standaarden voor 
de Nederlandse 
GII', versie 2.0 
Definitief, 
Geonovum, 10 
december 2007 

Geonovum Geo informatie 
infrastructuren (GII) 

Het exacte 
organisatorische 
werkingsgebied van 
de standaarden 
dient nog nader 
bepaald te worden. 

2 SETU standaard Stichting 
Elektronische 
Transacties 
Uitzendbranche 
(SETU) 

Berichtenuitwisseling 
rondom de inhuur 
van personeel. 

Gehele 
uitzendbranche met 
vele inleners 
waaronder 
overheidspartijen. 

3 Afspraak metadata 
harvesting 

Vereniging 
Edustandaard 

Het beschikbaar 
stellen en 
verzamelen van 
metadata middels 
OAI-PMH. 

? 

4 EI standaarden Vektis Declaratieverkeer 
tussen 
zorgverzekeraars en 
zorgverleners in het 
kader van de 
zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeraars, 
softwareleveranciers 
in de zorgsector, 
zorginstellingen. 

5 NTA 2035 E-
portfolio NL 

NEN Het uitwisselen van 
e-portfolio’s volgens 
een 
toepassingsprofiel 
op basis van de IMS 
ePortfolio. 

Volledige leren- en 
werkendomein: 
Nederlandse 
onderwijs, 
competentiegericht 
opleiden en 
ontwikkelen binnen 
de arbeidsmarkt en 
arbeidsbemiddeling. 
Maar ook voor 
leveranciers van e-
portfolio applicaties. 

6 Business Process 
Execution 
Language (BPEL) 

OASIS Specificeren van 
procesgedrag op 
basis van 
webservices. 

Het exacte 
organisatorische 
werkingsgebied van 
de standaarden 
dient nog nader 
bepaald te worden. 

7 Web Services for 
Remote Portlets 
(WSRP) 

OASIS Wordt toegepast 
voor distribueren van 
één portlet naar 
meerdere 
presentatiekanalen 
(Portal). WSRP zorgt 
voor het scheiden 
van 
presentatie(opmaak) 
en applicatielogica. 

Het exacte 
organisatorische 
werkingsgebied van 
de standaarden 
dient nog nader 
bepaald te worden. 

 
 
 

                                                                          CS20081112.08A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Factsheet lijst met open standaarden

Joris Gresnigt, 7 november

Introductie


Er zijn 6 standaarden waar comply or explain voor geldt, 7 standaarden zitten in procedure, 7 standaarden staan op de werkvoorraad. 

Standaarden waar comply or explain voor geldt (vastgesteld door College)

		Nr.

		Naam 

		Beheerorganisatie

		Toepassingsgebied

		Organisatorisch Werkingsgebied



		1

		Webrichtlijnen zoals vastgelegd in het Besluit kwaliteit Rijksoverheidswebsites, ministerraad 30 juni 2006.

		programma 'Overheid heeft antwoord' van de stichting ICTU.

		Overheidswebsites (mede bestemd voor burgers)

		Organisaties die onderdeel zijn van de rijksoverheid zijn vanaf 1 september 2006 verplicht ervoor te zorgen dat alle nieuwe websites voldoen aan de standaarden. Reeds bestaande websites moeten uiterlijk 31 december 2010 aan de standaarden te voldoen.



		2

		NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl

		NEN

		IT-beveiliging

		Alle overheden



		3

		NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl

		NEN

		IT-beveiliging

		Alle overheden



		4

		Open Document Format ISO 26300

		OASIS

		Uitwisseling van reviseerbare documenten

		Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 ODF ondersteunen. Mede-overheden en overige instellingen volgen uiterlijk december 2008.  



		5

		ISO/IEC 15948:2003, Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition) 

		ISO/IEC

		Het gebruik van grafische afbeeldingen ('lossless' compressie) binnen ODF-documenten

		Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 PNG hanteren. Mede-overheden en overige instellingen volgen uiterlijk december 2008.  



		6

		ISO/IEC IS 10918-1, Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

		ISO/IEC

		Het gebruik van grafische afbeeldingen (met 'lossy' compressie) binnen ODF-documenten

		Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 JPEG hanteren. Mede-overheden en overige instellingen volgen uiterlijk december 2008.  





Standaarden in procedure 


		Nr

		Naam 

		Beheerorganisatie

		Toepassingsgebied

		Organisatorisch Werkingsgebied

		Status



		1

		Standaard Uitwisselings Formaat (StUF)

		VNG/ EGEM

		• Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties; • De uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten;                                • Uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.

		Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren. 

		ter vaststelling door College



		2

		NEN-ISO 19005-1:2005 EN (PDF/A-1a)

		NEN

		Lange termijn archivering van documenten. PDF/A-1a mag naast ODF gehanteerd worden voor de lange termijn archivering, specifiek voor niet-reviseerbare documenten.

		Alle overheidsorganisaties.

		ter vaststelling door College



		3

		ebMS en WUS zoals nader gespecificeerd binnen de OSB

		GBO.Overheid

		Logistiek van elektronische berichtuitwisseling

		Alle overheidsorganisaties.

		bijna klaar voor openbare consultatie



		4

		Koppelnet Publieke Sector (KPS)

		GBO.Overheid

		Transport voor elektronische communicatie, met name berichtenuitwisseling

		Alle overheidsorganisaties.

		nog te bespreken in eerste workshop



		5

		Afspraak content zoekprofiel

		Vereniging Edustandaard

		Metadata van leermateriaal.

		Nederlands Onderwijs (verschillende sectoren, oa Defensie)

		nog te bespreken in eerste workshop



		6

		Security Assertion Markup Language (SAML)

		OASIS

		Ondersteunen van een Single Sign On Functie.

		PIP, BKWI, UWV, CWI

		nog te bespreken in eerste workshop



		7

		Aquo standaarden

		IDsW

		Uitwisseling van geografische en meetgegevens in het Nederlandse Waterbeheer.

		Rijkswaterstaat, Waterschappen, Provincies

		nog te bespreken in eerste workshop





Standaarden op de werkvoorraad

		Nr.

		Naam 

		Beheerorganisatie

		Toepassingsgebied

		Organisatorisch Werkingsgebied



		1

		'Framework van standaarden voor de Nederlandse GII', versie 2.0 Definitief, Geonovum, 10 december 2007

		Geonovum

		Geo informatie infrastructuren (GII)

		Het exacte organisatorische werkingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden.



		2

		SETU standaard

		Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche (SETU)

		Berichtenuitwisseling rondom de inhuur van personeel.

		Gehele uitzendbranche met vele inleners waaronder overheidspartijen.



		3

		Afspraak metadata harvesting

		Vereniging Edustandaard

		Het beschikbaar stellen en verzamelen van metadata middels OAI-PMH.

		?



		4

		EI standaarden

		Vektis

		Declaratieverkeer tussen zorgverzekeraars en zorgverleners in het kader van de zorgverzekeringswet.

		Zorgverzekeraars, softwareleveranciers in de zorgsector, zorginstellingen.



		5

		NTA 2035 E-portfolio NL

		NEN

		Het uitwisselen van e-portfolio’s volgens een toepassingsprofiel op basis van de IMS ePortfolio.

		Volledige leren- en werkendomein: Nederlandse onderwijs, competentiegericht opleiden en ontwikkelen binnen de arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling. Maar ook voor leveranciers van e-portfolio applicaties.



		6

		Business Process Execution Language (BPEL)

		OASIS

		Specificeren van procesgedrag op basis van webservices.

		Het exacte organisatorische werkingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden.



		7

		Web Services for Remote Portlets (WSRP)

		OASIS

		Wordt toegepast voor distribueren van één portlet naar meerdere presentatiekanalen (Portal). WSRP zorgt voor het scheiden van presentatie(opmaak) en applicatielogica.

		Het exacte organisatorische werkingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden.







