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COLLEGE STANDAARDISATIE  
 

Agendapunt: 6 

Bijlagen: A. Brief  aan ICCIO betreffende samenwerking 

B. Overzicht adoptie-activiteiten 

Aan: College Standaardisatie 

Van: Forum Standaardisatie 

Datum: 15 mei 2013 Versie 1.0 

Betreft: Adoptie van open standaarden 

Doel 

 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

1) Brief aan ICCIO betreffende samenwerking (bijlage A) 

 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

2) Brief naar BRG betreffende samenwerking  

3) Overzicht stand van zaken adoptie-activiteiten (bijlage B) 

4) Brief aan Tweede Kamer over voortgang open standaarden-beleid 

5) Adviesrol Forum Standaardisatie t.b.v. eID-stelsel NL 

6) Voortgang adoptie van SEPA (Europese betalingsstandaarden) 

7) Handreiking open document formaten 
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Toelichting 
 

Ter besluitvorming 

 

Ad 1) Brief naar ICCIO betreffende samenwerking (bijlage A) 

Beslispunt 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

 De brief naar ICCIO betreffende samenwerking. 

 

Achtergrondinformatie 

De brief betreft een bekrachtiging van de gezamenlijke koers en afspraken 

over samenwerking die de afgelopen periode met ICCIO zijn 

overeengekomen. 

 

 

 

Ter kennisname 

 

Ad 2) Brief naar BRG betreffende samenwerking  

De Bestuurlijke Regie Groep e-overheid en dienstverlening (BRG) heeft 

ingestemd met het voorstel om relevante stukken van het College 

Standaardisatie ter informatie en met eventueel een bepaald verzoek te 

agenderen in de BRG.  

 

Momenteel wordt, analoog aan de brief aan ICCIO, een brief opgesteld van 

het College Standaardisatie aan de Bestuurlijke Regiegroep (BRG), met 

daarin de concrete acties om de adoptie van open standaarden te 

stimuleren. In die brief gaat speciale aandacht uit naar de adoptie van 

open standaarden via i-NUP-bouwstenen, inclusief de basisregistraties en 

shared services (uit het Regeerakkoord). Elke aansluiting op een dergelijke 

bouwsteen betekent – wanneer deze bouwsteen gebruik maakt van open 

standaarden - immers zowel winst voor het gebruik van die bouwsteen, als 

voor het daadwerkelijk gebruik van open standaarden. 

 

 

Ad 3) Brief aan Tweede Kamer over voortgang open standaarden-

beleid 

Door EZ wordt een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang 

van het open standaarden-beleid. De brief gaat in op de resultaten van de 

monitor, die eerder in College en Forum zijn besproken, en beschrijft op 

hoofdlijnen de acties zoals die terugkomen in het werkplan van College en 

Forum Standaardisatie. De brief zal als bijlage worden gevoegd bij de mid-

term review van de Digitale Implementatie Agenda die voor de zomer aan 

de Tweede Kamer wordt gestuurd.  

 

 

Ad 4) Overzicht stand van zaken adoptie-activiteiten (bijlage D) 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 Overzicht stand van zaken adoptie-activiteiten. 

 

Achtergrondinformatie 

Dit overzicht bevat de status van de activiteiten ter stimulering van de 

adoptie van de open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De 
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activiteiten sluiten aan bij het werkplan van College en Forum 

Standaardisatie. 

 

 

Ad 5) Adviesrol Forum Standaardisatie t.b.v. eID-stelsel  

De overheid werkt aan de totstandkoming van het eID-stelsel. Dit stelsel 

heeft tot doel om authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven 

voor overheidsdiensten op een uniforme, veilige, federatieve wijze te 

regelen.  

 

Het eID-stelsel zal een aantal koppelvlakken voor gegevensuitwisseling 

tussen de aangesloten partijen kennen. De keuzes die worden gemaakt 

voor de inrichting van deze koppelvlakken zijn bepalend voor het succes 

van het eID-stelsel. Het is cruciaal dat de koppelvlakken zijn gebaseerd op 

(internationale) open standaarden. Daar waar nodig dienen deze 

standaarden voor de specifieke Nederlandse situatie nader ingevuld te 

worden door aanvullende, uniforme afspraken (profielen) te maken. Deze 

aanpak zorgt voor interoperabiliteit, toekomstvastheid en kostenbesparing. 

Bedrijven, burgers en overheden kunnen daardoor efficiënt aansluiten op 

en gebruikmaken van het eID-stelsel.  

 

Forum Standaardisatie heeft ingestemd om tijdens de ontwikkeling van het 

eID-stelsel een externe adviesrol te vervullen. De adviesrol vindt plaats op 

verzoek van de opdrachtgevers van het eID-stelsel en heeft betrekking op 

de inrichting van de koppelvlakken. De rol sluit aan bij de meer pro-actieve 

betrokkenheid van het Forum, zoals die ook terugkomt in het werkplan. 

 

 

Ad 6) Voortgang adoptie SEPA (Europese betaalstandaarden) 

De nieuwe Europese SEPA-betaalstandaarden voor overschrijvingen (SCT) 

en incasso’s (SDD), zijn opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De 

Europese Commissie heeft bovendien bepaald dat de SEPA-standaarden 

vóór 1 februari 2014 moeten zijn ingevoerd. Dat betekent dat ook 

overheden hun betaalsystemen en -processen moeten aanpassen. Tijdens 

de vorige College-vergadering hield de heer Bernard Juffermans van De 

Nederlandsche Bank een presentatie over de invoering van SEPA. In zijn 

presentatie uitte hij zijn zorg over de voortgang op basis van diverse 

monitorcijfers. Hieronder volgt de recente stand van zaken qua adoptie.  

 

Rijk 

De regie ligt bij het ministerie van Financiën. Deze monitort ook de 

voortgang. Hoewel een behoorlijk aantal organisaties gereed is met de 

migratie, is er nog een flink aantal (uitvoerings)organisaties die nog niet 

klaar zijn. 

 

Provincies en waterschappen 

Er is geen duidelijk beeld van de regie en voortgang. 

 

Gemeenten 

VNG heeft begin 2012 een brief gestuurd naar gemeenten. Deze brief 

informeert de gemeenten over de te volgen tijdpaden, over de monitoring 

die de VNG gaat doen op de invoering van SEPA/IBAN in de gemeenten en 

over de plekken waar gemeenten nadere informatie over SEPA/IBA kunnen 
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vinden. Volgens KING zijn vrijwel alle gemeentelijke softwareleveranciers 

klaar voor SEPA.  

 

Het overgrote deel van gemeenten moet nog migreren. Op basis van cijfers 

van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) blijkt dat 96% tot 97% van de 

overschrijvingen van hun klanten (waaronder vrijwel alle gemeenten) nu 

nog verloopt via de oude standaard en vóór 1 februari 2014 gemigreerd 

moet worden naar de nieuwe standaard. Voor incasso’s is het percentage 

100%. De BNG verwacht een migratiepiek in de tweede helft van 2013. 

 

Monitor Europese Centrale Bank 

Uit de recente monitor van de Europese Centrale Bank blijkt dat de adoptie 

van de SEPA-standaarden in Nederland achterblijft bij de adoptie in andere 

Europese landen. Zo zijn de Belgische, Luxemburgse, Franse, Finse en 

Sloveense overheid klaar met de invoering van de SEPA-standaarden, 

terwijl een groot deel van de Nederlandse overheid nog moet migreren. 

 

 

Ad 7) Handreiking open document formaten 

Een open documentformaat draagt bij aan de toegankelijkheid van een 

document, nu en in de toekomst. Om die reden heeft het College 

Standaardisatie een aantal complementaire open documentformaten 

opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst. Om gebruikers laagdrempelig 

wegwijs te maken in de wereld van open documentformaten (en met name 

PDF/A) heeft Bureau Forum Standaardisatie, in samenwerking met PBLQ, 

praktische informatie op de website van het Forum Standaardisatie 

beschikbaar gesteld. Deze is beschikbaar via: 

www.forumstandaardisatie.nl/opendoc. 
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