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Bijlagen:  
- A: Notitie  

factuurstandaarden  
- B: Notitie opname  NTA 

2035 E-portfolio NL 
- C: Notitie opname Aquo-

standaarden 
- D: Notitie niet in 

behandeling nemen NEN 
2082:2008 nl 

- E: Lijst met open 
standaarden voor “pas toe 
of leg uit” d.d. 18 maart 
2010 

- F: Nieuwsbericht XBRL 

 

 

COLLEGE STANDAARDISATIE    
 
 
 
Agendapunt: 04 
Bijlagen: Zie kolom hiernaast 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: april 2010 Versie  
Betreft: Stand van zaken lijsten met open standaarden 

Doel 
We adviseren u om in stemmen met: 
1) het advies over het gebruik van factuurstandaarden;  
2) de opname van een standaard voor elektronische portfolio’s, de 

NTA 2035 E-portfolio NL, op de ‘pas toe of leg uit’-lijst; 
3) de opname van een standaard voor gegevens over waterbeheer, 

de Aquo-standaarden, op de ‘pas toe of leg uit’-lijst op 
voorwaarde dat de Directeur Generaal Water van V&W een 
garantie afgeeft dat het beheer van de standaard goed wordt 
ingeregeld;  

4)   het niet in behandeling nemen van een standaard die eisen stelt 
aan functionaliteiten voor software, de NEN 2082:2008 nl, “Eisen 
voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in 
programmatuur”. 

 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 
5) Opname van de standaard voor financiële verslaglegging, de 

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) standaard, op de 
lijst van open standaarden voor pas-toe-of-leg-uit; 

6) Verzoek van de minster van EZ om een standaard die unieke 
nummers van uw computer of mobiele telefoon toekent, de  
Internet Protocol versie 6 (IPv6),  in behandeling te nemen voor 
de pas-toe-of-leg-uit lijst; 

7) Open standaarden in procedure voor lijsten; 
8) Acties ter stimulering van aanmelden van open standaarden; 
9) In de media. 
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Toelichting 
Ter besluitvorming: 
 
Ad. 1 Factuurstandaarden  
Het Forum adviseert u in te stemmen met het volgende advies: 
 
1. te herbevestigen1 dat er nu geen keuze gemaakt wordt voor één 

(technische) factuurstandaard voor het ontvangen van facturen door de 
overheid. Op termijn is dit wel wenselijk, en wel voor één 
factuurstandaard, namelijk  de standaard van UN/CEFACT, zoals eerder 
besloten; 

2. te herbevestigen dat de overheid de standaard Universal Business 
Language (UBL) ondersteunt in situaties waar nog niet wordt gewerkt 
met elektronische facturen en waar er nog geen sectorstandaard 
voorhanden is;  

3. een brug te slaan tussen de verschillende technische 
factuurstandaarden door één semantisch factuurmodel met vertalingen 
(“mappings”) naar achterliggende (technische) factuurstandaarden te 
laten ontwikkelen en beheren, Logius en het project eFactureren zijn in 
gesprek voor het bepalen van de nadere invulling hiervan; 

4. kennis te nemen van de brief van de Stichting voor Elektronische 
Transacties in de Uitzendbranche (SETU) over dit onderwerp. 

 
Ad. 2 Opname van NTA 2035 E-portfolio NL 
Het Forum adviseert u om in te stemmen met het advies om NTA 2035 E-
portfolio NL op te nemen op de lijst met open standaarden voor ‘pas toe of 
leg uit’2. Deze standaard maakt het mogelijk om voor de lerende 
persoon zijn of haar competenties en de voortgang van de eigen 
ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-
middelen. 
 
Ad. 3 Opname van Aquo-standaarden 
Het Forum adviseert u om in te stemmen met de opname van Aquo-
standaarden op de lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’3 op 
het moment dat de DG Water van V&W de garantie afgeeft dat het beheer 
goed wordt ingeregeld. Dit beheer komt bij het Informatiehuis Water te 
liggen, maar een aantal praktische zaken staan nog open. V&W heeft 
toegezegd garant te staan voor de volledige invulling van het beheer.   
 
De Aquo-standaarden zijn een set semantische beschrijvings- en 
uitwisselingsstandaarden rondom het operationele waterbeheer in 
Nederland. De standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier 
meetgegevens en analyses uit te wisselen tussen de diverse partijen die 
betrokken zijn bij het waterbeheer (Waterschappen, Provincies, 
Rijkswaterstaat, etc.). 
 

 
1 Voor het eerdere College besluit zie:  http://www.open-
standaarden.nl/fileadmin/os/documenten/Verslag_College_14mei08_tbv_website.pdf 
2 Het achterliggende expertadvies en de reacties uit de consultatie vindt u hier: http://www.open-
standaarden.nl/aanmelden/standaarden-in-behandeling/. 
3 Zie noot 1. 
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Ad. 4 Niet in behandeling nemen van NEN 2082:2008 nl 
Het Forum adviseert u om een standaard die eisen stelt aan de 
functionaliteit van  software, de NEN 2082:2008 nl, “Eisen voor 
functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur”, 
niet verder in behandeling te nemen. De reden is dat deze standaard 
buiten scope is van de lijsten van standaarden. Het heeft nauwelijks 
betrekking op informatie-uitwisseling. Het Bureau koppelt dit terug aan de 
aanmelder. 
 
Ter kennisname: 
 
Ad. 5 Opname van XBRL  
U heeft schriftelijk ingestemd met de opname van XBRL op de lijst met 
open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’. Dit besluit maakte de 
Forumvoorzitter op 19 maart tijdens het NOiV-congres bekend. 
 
Ad. 6 Verzoek minister EZ IPv6 in behandeling te nemen 
Bij een algemeen overleg in de kamer over het beleid inzake Open 
standaarden (NOiV) heeft de minister van EZ toegezegd het College te 
vragen IPv6 in behandeling te nemen voor de pas-toe-of-leg-uit lijst. Dit 
nieuwe internetprotocol is nodig omdat de bestaande IP-adressen (de 
unieke nummers van uw computer of mobiele telefoon) opraken. Deze 
standaard staat nu op de lijst met gangbare standaarden, maar wordt nog 
te weinig gebruikt en het is daarom belangrijk om deze te eisen in de 
aanbestedingen. De pas-toe-of-leg-uit lijst lijkt daarom een logischere 
plaats te zijn. Er wordt naar gestreefd de standaard in de 
novembervergadering ter besluitvorming aan u voor te leggen. 
  
Ad. 7 Open standaarden in procedure voor lijsten 
a. SHA-2 i.p.v. MD5 (cryptografische algoritmes) 
Dit zijn beide standaarden nodig voor de beveiliging van berichten.  
Status: MD5 is aangemeld door Bureau n.a.v. externe signalen over 
onveiligheid MD5. Expertadvies gereed voor consultatie. 
b. Geo-standaarden 
Standaarden voor geografische informatie.  
Status: teruggelegd met aandachtspunten bij beheerorganisatie 
c. Content Zoek Profiel (CZP) 
Standaard om leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar te maken.  
Status: teruggelegd met aandachtspunten bij beheerorganisatie 
d. Business Process Execution Language (BPEL) 
Standaard voor het automatisch uit laten voeren van processen.  
Status: intake. 
e. Open Archive Initiative - Protocol Metadata Harvesting (OAI-PMH)  
OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata. De 
standaard maakt het hergebruik van deze metadata makkelijker door 
bijvoorbeeld zoekmachines.  
Status: nader onderzoek naar het toepassings- en werkingsgebied. 
f.  Elektronische Leerdossier (ELD) 
Het Elektronisch Leerdossier beschrijft de leergegevens van een leerling of 
student. Op het moment dat deze overstapt naar een andere 
onderwijsinstelling, kunnen deze gegevens eenvoudig worden uitgewisseld. 
Status:aanhouden totdat de randvoorwaarden zijn ingevuld.  
g. Public Key Infrastructure voor de overheid (PKI-overheid) 
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PKI gaat over de beveiliging van berichten. Met behulp van PKI-certificaten 
is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen 
beveiligd op een hoog niveau van betrouwbaarheid. 
Status: teruggelegd bij de stuurgroep open standaarden nalv een discussie 
over standaarden versus voorzieningen.    
 
 
Ad. 8 Acties ter stimulering van aanmelden van open standaarden 
• De Forumvoorzitter heeft een brief met een oproep voor de 

aanmelding van open standaarden verstuurd naar de leden van de 
Manifestgroep en naar de leden van het ICCIO. De brief is besproken 
in de subcommissie ‘grote ICT-projecten’ van het ICCIO. 

• Afstemming met Manifestgroep, RENOIR, NOiV, verschillende ICTU-   
programma’s over aanmelding van standaarden. 

• Presentatie: NOiV-congres (19 maart), leveranciersbijeenkomst NOiV 
(29 januari), NUP leveranciersbijeenkomst (31 maart) 

• Communicatie: nieuwe brochures, nieuwe website.  
 
Ad. 9 In de media 
Op de Forum-website is het volgende nieuwsbericht geplaatst: “College 
Standaardisatie plaatst XBRL op ‘pas toe of leg uit’-lijst”, http://www.open-
standaarden.nl/actueel/item/titel/college-standaardisatie-plaatst-xbrl-op-
pas-toe-of-leg-uit-lijst-1/  
 
Het nieuws werd overgenomen door diverse media, o.a. Computable, 
Accountancynieuws en Binnenlands Bestuur. 
 
 

CS20100518.04

http://www.open-standaarden.nl/actueel/item/titel/college-standaardisatie-plaatst-xbrl-op-pas-toe-of-leg-uit-lijst-1/
http://www.open-standaarden.nl/actueel/item/titel/college-standaardisatie-plaatst-xbrl-op-pas-toe-of-leg-uit-lijst-1/
http://www.open-standaarden.nl/actueel/item/titel/college-standaardisatie-plaatst-xbrl-op-pas-toe-of-leg-uit-lijst-1/

	Doel
	 Toelichting



