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Betreft: Scope Forum 

1 Inleiding. 

College en Forum hebben als doel de totstandkoming en het gebruik van standaarden voor de 

elektronische gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden, 

bedrijven en burgers te bevorderen, een voorwaarde voor het verminderen van 

administratieve lasten en betere overheidsdienstverlening.  

Kern is: welke standaarden kunnen breed erkend worden als standaard binnen de overheid. 

2 Scope 

Er zijn zo veel “standaarden” dat College en Forum (en Bureau) er voor kiezen zich te 

beperken tot die activiteiten en initiatieven, die sectoroverschrijdende voordelen bieden en die 

uit zichzelf minder snel tot breed gebruik zullen komen. Daartoe gelden de volgende, 

overigens niet-bindende, afbakeningen: 

● het initiatief moet betrekking hebben op interoperabiliteit tussen verschillende

organisaties binnen de overheid of tussen overheid en burgers en bedrijven;

● de te kiezen standaarden moet bij gelijkwaardigheid open1 zijn;

● internationale standaarden gaan voor Europese, gaan voor nationale, gaan voor

sectorale2 binnen de context van het onderwerp;

● standaarden hebben voornamelijk betrekking op semantische afspraken, gedeelde

taxonomie, herbruikbare en herbruikte componenten. Het gaat niet alleen over

techniek maar ook over processen, organisatorische aspecten dienen meegenomen te

worden;

● standaarden dienen praktisch toepasbaar te zijn.

1 Openheid-definitie (OSOSS-definitie): 

1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende
ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle
belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);

2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden
beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te
kopiëren,  beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;

3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is
onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;

4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

2 Definitie volgens de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) 
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College en Forum zullen dus geen uitspraken doen of initiatieven ontwikkelen die (bij 

uitsluiting) betrekking hebben op technische standaarden. Ook willen College en Forum 

voorkomen dat nieuwe initiatieven leiden tot divergentie in standaardenland. 
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