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Betreft: Stand van zaken Open standaarden 

Doel 
 
U wordt gevraagd om in te stemmen met: 
1) Opname op lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’  

van: 
 NL-LOM (metadatering leermateriaal) 
 Webrichtlijnen versie 2 (toegankelijke websites) 
 SEPA-standaarden (semantiek van betalingsverkeer) 
 

2) Niet opnemen van: 
 Samenwerkende Catalogi (uitwisseling metadata 

overheidsproducten- en diensten) 
 

3) Opname op lijst met gangbare open standaarden van: 
 MIME (structuur en codering van e-mailberichten) 
 

4) Aangepaste toetsingsprocedure en criteria voor lijsten met open 
standaarden 
 

 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 
5) Opname van Geo-standaarden op lijst met open standaarden voor 

‘pas toe of leg uit’  
 
6) Stand van zaken lijsten met open standaarden 
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Toelichting 

 
Ter instemming: 
 
N.B. de achterliggende expertadviezen en ontvangen 
consultatiereacties zijn beschikbaar via: http://www.open-
standaarden.nl/aanmelden/standaarden-in-behandeling/  
 
Ad 1. Opname op lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg 
uit’ : 
 
NL-LOM (metadatering leermateriaal) [Bijl. A] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. opname van de standaard NL-LOM op de lijst met open standaarden 
voor ‘pas toe of leg uit’ ; 

2. het bijbehorende functioneel toepassingsgebied “Metadatering van 
content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden” 
en organisatorisch  werkingsgebied “Alle organisaties die content 
ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor 
educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter 
ondersteuning van dit proces.” 

 
Toelichting: 
NL-LOM is een samenvoeging van twee standaarden van Kennisnet en 
SURFnet. Deze samenvoeging vond plaats op advies van het Forum 
Standaardisatie en draagt bij aan interoperabiliteit. 
 
Hoewel de werking van de lijst voor ‘pas toe of leg uit’  zich richt op de 
overheid en (semi-)publieke sector, is het werkingsgebied op initiatief van 
de expertgroep breed geformuleerd om ook derde (niet-overheid) partijen 
te stimuleren de standaard te gebruiken.  
 
 
Webrichtlijnen versie 2 (toegankelijke websites) [Bijl. B en B1] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. de opname van Webrichtlijnen versie 2 op de lijst met open 
standaarden voor ‘pas toe of leg uit’  ter vervanging van 
Webrichtlijnen versie 1; 

2. het bijbehorende functioneel toepassingsgebied “Webgebaseerde 
informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten” en 
organisatorisch werkingsgebied “Overheden en instellingen uit de 
(semi) publieke sector”; 

3. het oproepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om een 
viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie 
van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk: 

 Bieden van implementatieondersteuning; 
 Uitwerken van adoptiestrategie; 
 Aanpassen en heroverwegen van regelgeving; 
 Webrichtlijnen internationaal inbrengen. 
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Toelichting: 
Webrichtlijnen versie 1 was reeds opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’ -
lijst. Webrichtlijnen versie 2 is vooral aangemeld om de beperkingen weg 
te nemen die versie 1 oplegt en die door gebruikers als belemmerend 
worden ervaren. De nieuwe versie van de Webrichtlijnen sluit geen enkele 
technologie uit, maar vereist wel in bepaalde gevallen dat een 
'terugvaloptie' aanwezig is om de toegankelijkheid te waarborgen. 
 
Het Forum benadrukt het belang van ondersteuning voor de Webrichtlijnen. 
Daarom is een aanvullend advies opgenomen waarin BZK wordt opgroepen 
tot een viertal acties. De bijgevoegde concept-brief van de Adviesgroep 
Webrichtlijnen over de noodzaak voor  ondersteuning kan op steun van het 
Forum rekenen. 
 
 
SEPA-standaarden (semantiek van betalingsverkeer) [Bijl. C] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. de opname van de SEPA-standaarden (SCT en SDD) op de lijst met 
open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’ ;  

2. het bijbehorende functioneel toepassingsgebied “Toepassingen 
betrokken bij giraal betalingsverkeer in Euro binnen de SEPA landen 
(inclusief binnenlands betalingsverkeer)” en organisatorisch 
werkingsgebied “Overheden en instellingen uit de (semi) publieke 
sector”; 

3. het oproepen van: 
a. de bancaire sector om initiatief te nemen voor  

implementatieondersteuning en voor verdere standaardisatie; 
b. SEPA Nederland om operationele aspecten van de migratie te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld. 
c. De betrokkenheid van Nederland en de Nederlandse overheid bij 

de (door-) ontwikkeling van de SEPA-standaarden te vergroten. 
Dit kan middels een afvaardiging van de Nederlandse overheid 
in het Stakeholder Forum of het voordragen van een Nederlands 
onafhankelijk lid in het Scheme Management Committee. Het 
ministerie van Financiën lijkt voor beide activiteiten de meest 
aangewezen partij.  

 
Toelichting: 
De Europese Unie streeft naar een interne markt voor betalingsverkeer, 
zonder grenzen (‘Single Euro Payments Area’, afgekort tot SEPA). De  
SEPA-standaarden beschrijven de semantiek en bedrijfsregels voor 
overboekingen en incasso’s. De voordelen van de SEPA-standaarden zijn 
kortweg eenvoudigere internationale betalingen, ruimere 
overstapmogelijkheden naar andere (buitenlandse) banken en verhoogde 
kwaliteit van betalingsinformatie. Alle banken in Nederland en de meeste 
banken in Europa accepteren inmiddels betalingen conform SEPA.  
 
De keuze van de overheid voor de SEPA-standaarden betekent niet dat 
banken achterover kunnen leunen. Integendeel, zij dienen juist actief 
ondersteuning te bieden. Om die reden is een aantal aanvullende adviezen 
geformuleerd waarbij met name de bancaire sector wordt aangesproken. 
Het Ministerie van Financiën is, gezien zijn coördinerende rol rondom SEPA, 

CS-20110623.05



 

  
 

   Pagina 4 van 5 
 

Datum 
29 mei 2011 

 
 

 

 
 

 

 

in de aanloop naar de College-vergadering benaderd om bij de aanvullende 
adviezen onder sub 3 een actieve rol te spelen.  
 
 
Ad 2.  Niet opnemen van:  
Samenwerkende Catalogi (uitwisseling metadata 
overheidsproducten- en diensten) [Bijl. D] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. het niet opnemen van de standaard Samenwerkende Catalogi op 
lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’ ; 

2. het onderschrijven van het belang van een goede standaard voor 
het verzamelen en uitwisselen van metadata over 
overheidsproducten en -diensten; 

3. het oproepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (en ICTU) 
om: 
a. de standaard door te ontwikkelen en hierbij de standaard en het 

beheer op een hoger volwassenheidsniveau te brengen; 
b. meer aandacht te hebben voor gerelateerde standaarden en de 

openheid van het beheer; 
c. de standaard opnieuw aan te melden als de genoemde  

verbeterpunten zijn opgepakt. 
 
Toelichting: 
Samenwerkende Catalogi is een standaard die gebruikt kan worden 
voor het vastleggen van metadata van (overheids)diensten en 
producten. Het Forum steunt het idee van een diensten en 
productencatalogus, maar is van mening dat de ingediende versie van 
de standaard Samenwerkende Catalogi niet volwassen genoeg is om 
verplicht (d.w.z. via ‘pas toe of leg uit’ ) voor te schrijven voor de 
(semi-)overheid. Dat laat onverlet dat organisaties nu en in de 
toekomst facultatief kunnen kiezen voor deze standaard. Het niet-
opnemen is tevens een signaal aan ICTU/BZK om te investeren in de 
verdere volwassenwording van de standaard. 
 
Ad 3. Opname op lijst met gangbare open standaarden van: 
MIME (structuur en codering van e-mailberichten) [Bijl. E] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. opname van de standaard MIME op de lijst met gangbare 
standaarden;  

2. het bijbehorende functionele toepassingsgebied “Structureren en 
coderen van de inhoud van e-mail berichten”. 

 
Ad 4. Aangepaste toetsingsprocedure en criteria voor lijsten 
met open standaarden [Bijl. F] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 
 

1. de aangepaste toetsingsprocedure en -criteria voor de lijsten met 
standaarden; 

2. deze zo spoedig mogelijk te gaan hanteren voor nieuw 
aangemelde standaarden.  
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Toelichting: 
De aangepaste toetsingsprocedure en criteria zijn ontwikkeld vanwege 
verschillende suggesties voor verbetering van omgevingspartijen. De 
nieuwe set borduurt voort op de huidige procedure en criteria en biedt: 

1. Meer inzicht in het achterliggende interoperabiliteitsprobleem 
dat de standaard helpt oplossen; 

2. Meer aandacht geven voor de samenhang van standaarden op 
de lijst; 

3. Meer aandacht voor verschillende versies van een standaard; 
4. Meer inzicht of het opnemen van de standaard op een van de  

lijsten van het Forum bijdraagt aan de adoptie van de 
standaard. 

 
 
De aangepaste set is publiekelijk geconsulteerd van 7 februari t/m 7 
maart 2011. Tijdens de consultatie is een reactie ontvangen van de 
Belastingdienst en een gezamenlijke reactie van Logius, Geonovum en 
KING. Waar mogelijk is de input van deze partijen in het document 
verwerkt.  
 
In het document is ook de omgang met versies nader verwerkt. De lijn 
m.b.t. omgang met versies van standaarden is mede opgesteld n.a.v. 
het commentaar van het Ministerie van Financiën over Forum-notitie 
(CS08-11-02E). Financiën heeft reeds te kennen gegeven zich te 
kunnen vinden in de nieuwe lijn.  
 
Na instemming van het College worden de aangepaste procedure en 
criteria in gebruik genomen en gehanteerd voor nieuwe aanmeldingen. 
Tot die tijd blijven de huidige criteria van toepassing.  
 
 
Ter kennisname: 
Ad 5. Opname Geo-standaarden op lijst met open standaarden voor 
‘pas toe of leg uit’  
In november 2010 heeft het College Standaardisatie besloten om de set 
Geo-standaarden op te nemen op de ‘pas toe of leg uit’ -lijst op het 
moment dat twee herziene onderdelen van de set definitief zijn vastgesteld 
(notitie CS08-11-02B en verslag). De stuurgroep open standaarden heeft 
op 23 maart geconstateerd dat deze onderdelen zijn vastgesteld. Het gaat 
om NEN 3610:2011 en "Simple features profile" op ISO 19136:2007. 
Tijdens het NOiV-congres (24 maart) is de opname van de Geo-
standaarden bekend gemaakt. 
 
Ad 6. Stand van zaken lijsten met open standaarden  
 Overzicht van standaarden in procedure [Bijlage G] 

Er zijn vier nieuwe aanmeldingen ontvangen (OWMS, IFC, STOSAG en 
NORA). 

 Actuele lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’  [Bijlage H] 
De Geo-standaarden zijn 23 maart toegevoegd. 
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