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Van: Advies Overheid.nl, Erik Hup (programmamanager) 

Aan: Forum Standaardisatie 

Datum: 30 november 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder: 

Thema 
Structurering en uniformering. 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Overheidsinformatie is op het Internet versnipperd beschikbaar en slecht toegankelijk. 

De informatie moet voor een compleet en correct beeld bij diverse overheids-

organisaties vanuit verschillende  bestuurslagen bijeen geraapt worden en is in 

sommige gevallen überhaupt niet online beschikbaar. Advies Overheid.nl helpt om 

webbronnen in samenhang (dwars door de overheidslagen en verschillende soorten 

overheidsinformatie heen) vindbaar te maken en daarmee de toegankelijkheid te 

vergroten. Advies Overheid.nl ontwikkelt standaarden en centrale voorzieningen ten 

behoeve van alle overheidsorganisaties. 

Binnen Advies Overheid.nl zijn standaarden ontwikkeld voor de projecten Vergunningen, 

Decentrale Regelgeving, Samenwerkende Catalogi, Bekendmakingen, Webmetadata en 

Webrichtlijnen. De Overheid.nl Web Metadata Standaard vormt de basis voor deze 

standaarden. Webrichtlijnen (al in behandeling bij Forum) is specifiek gericht op 

toegankelijkheid van overheidsinformatie en websites. Tientallen overheidsorganisaties 

werken op dit moment al met één of meer van de standaarden. De verschillende 

projecten hebben uitroldoelstellingen geformuleerd voor het aansluiten van meer 

overheden. 

De standaarden zijn alle gericht op het publiceren en ontsluiten van overheidsinformatie 

op een gestructureerde en toegankelijke manier, zodat burgers en bedrijven beter en 

gemakkelijker toegang hebben tot deze informatie en de informatie technisch beter 

vindbaar wordt voor zoekmachines of pro-actief ontsloten kan worden door een 

attenderingsservice. De standaarden zijn ontwikkeld in het kader van het 

regeringsbeleid om overheidsinformatie transparanter te maken en met het doel dat de 

te ontwikkelen standaarden door alle relevante overheidsorganisaties worden 

toegepast. 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Bekrachtigen van de meerwaarde door de standaarden vast te stellen voor 

overheidsorganisaties en via een actieve lobby/participatie de standaarden te 

verspreiden. Waar nodig adviezen meegeven voor verdere ontwikkeling van de 

standaarden. Iedere standaard zal zo nodig een eigen traject doorlopen richting 

standaardisatieforum en college. 
Advies aan het Forum 

FS-20061213.07A 

Mogelijk thema Standaardisatieforum 
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Van: Advies Overheid.nl, Webmetadata 

Aan: Forum Standaardisatie 

Datum: 30 november 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder: 

Thema 
Structurering en uniformering van toepassing Webmetadata 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Voor burgers relevante informatie op het Internet is versnipperd beschikbaar. Delen zijn 

bij diverse overheidsorganisaties en –lagen beschikbaar. De Overheid.nl WebMetadata 

Standaard (OWMS) helpt om webbronnen in samenhang (dwars door de overheidslagen 

en verschillende soorten overheidsinformatie heen) vindbaar te maken, door het 

formuleren van minimale eisen aan het beschrijven van overheidsinformatie (zoals 

verantwoordelijke organisatie, publicatiedatum). De OWMS is specifiek ontwikkeld voor 

de Transparantieprojecten die Advies Overheid.nl uitvoert in opdracht van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar. 

Ketenregisseur: Advies Overheid.nl. 

Werkgroepen bestaande uit spitsprojecten uit alle overheidslagen leveren via de 

projecten van Advies Overheid.nl een bijdrage aan OWMS. Via deze projecten wordt de 

OWMS steeds meer een de facto standaard. De OWMS is gebaseerd op de 

internationale standaard Dublin Core, die zeer breed binnen en buiten de overheid 

wordt toegepast. 

In breder verband is een community in oprichting: het Platform Metadata, onder 

voorzitterschap van het Bureau Forum Standaardisatie.  
Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 
Het forum kan op meerdere aspecten toegevoegde waarde bieden: 

- Bekrachtigen van de meerwaarde door de standaard vast te stellen en via een

actieve lobby/participatie (het gebruik van) de standaarden te verspreiden;

- Het geven van een formele status aan de standaard geeft overheidsorganisaties

en leveranciers duidelijkheid en kan helpen om de uitrol van de projecten te

versnellen. Implementatie van die projecten zal eenvoudiger gaan;

- Voorkomen van een situatie waarin verschillende overheidsorganisaties het wiel

opnieuw gaan uitvinden, de kans dat concurrerende standaarden ontstaan wordt

kleiner;

- Adviseren over samenhang tussen standaarden rondom transparantie en

toegankelijkheid van overheidsinformatie;

- Borgen van de verdere ontwikkeling van de standaard door zich uit te spreken

voor de standaard.

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Vaststellen van de standaard 

Advies aan het Forum 

FS-20061213.07A 

Advies Overheid.nl: Webmetadata 
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Van: Advies Overheid.nl, Bekendmakingen 

Aan: Forum Standaardisatie 

Datum: 30 november 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder: 

Thema 
Structurering en uniformering van Bekendmakingen 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het project Bekendmakingen is er op gericht om alle bekendmakingen van de 

decentrale overheid zodanig op het Internet te publiceren dat deze vindbaar zijn voor 

gebruikers. Door het gebruik van een standaard is het mogelijk dat bijvoorbeeld een 

burger zich kan laten attenderen op alleen die bekendmakingen die relevant zijn voor 

zijn of haar woonomgeving (zoals aangevraagde vergunningen), waardoor hij 

bijvoorbeeld tijdig bezwaar kan maken. Hierbij ontvangt de burger zowel de 
bekendmakingen van de gemeente als die van het waterschap en de provincie.  

Voor het project is een standaard ontwikkeld die gebruikt wordt voor het publiceren van 

bekendmakingen op het Internet. Deze standaard is inmiddels door zo’n 80 

overheidsorganisaties geïmplementeerd. Het project Bekendmakingen won in 2006 een 

ISOC-award voor “Beste Overheidsinitiatief”. 
Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar. 

Ketenregisseur: Advies Overheid.nl, project Bekendmakingen. 

Bij het tot stand komen en aanpassen van de standaard zijn (vertegenwoordigingen 

van) gemeenten, provincies, waterschappen en leveranciers van content management 

systemen. Overheden kunnen het hele jaar bij het projectteam verzoeken indienen om 

de standaard te verbeteren. Jaarlijks, in september, worden deze verzoeken beoordeeld 

en eventueel verwerkt. Alle gebruikers worden van de beoordeling en aanpassingen via 

e-mail op de hoogte gebracht.

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 
Het Forum kan op meerdere aspecten toegevoegde waarde bieden: 

- Bekrachtigen van de meerwaarde door de standaard vast te stellen en via een

actieve lobby/participatie de standaard te verspreiden.

- Adviseren over samenhang tussen standaarden rondom transparantie van

overheidsinformatie

- Voorkomen van een situatie waarin verschillende overheidsorganisaties het wiel

opnieuw gaan uitvinden

- Borgen van de verdere ontwikkeling van de standaard door zich uit te spreken

voor de standaard

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Vaststellen van de standaard 
Advies aan het Forum 

FS-20061213.07A 

Advies Overheid.nl: Bekendmakingen 
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Advies Overheid.nl: Samenwerkende 

Catalogi 

Van: Advies Overheid.nl, Samenwerkende Catalogi 

Aan: Forum Standaardisatie 

Datum: 30 november 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder: 

Thema 
Structurering en uniformering van uitwisseling productinformatie tussen overheden 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het project Samenwerkende Catalogi is er op gericht om alle productcatalogi van de 

overheid zo te laten samenwerken, dat burgers en bedrijven niet meer voor een dichte 

deur komen te staan bij de elektronische overheid (het No Wrong Door principe). 

Productencatalogi bevatten alle producten en diensten van overheden. De afzonderlijke 

productcatalogi van overheidsorganisaties worden zo gekoppeld dat de burger of 

ondernemer gericht wordt doorverwezen naar de juiste plek in de juiste catalogus. Het 

gaat op dit moment om uitwisseling van productinformatie tussen de productencatalogi 

van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Een haalbaarheidsonderzoek 

vindt plaats naar de uitbreiding van Samenwerkende Catalogi naar 
uitvoeringsorganisaties en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Voor het project is een standaard ontwikkeld die gebruikt wordt voor het uitwisselen 

van productinformatie tussen catalogi. Deze standaard is momenteel door zo’n 85 

overheidsorganisaties geïmplementeerd. 
Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar. 

Ketenregisseur: Advies Overheid.nl, project Samenwerkende Catalogi 

De standaard voor Samenwerkende Catalogi wordt beheerd volgens het Global 

Standards Management Process (GSMP) model. 

Bij het tot stand komen en aanpassen van de standaard zijn (vertegenwoordigingen 

van) gemeenten, provincies, waterschappen en het overheidsloket, alsmede 

leveranciers van productencatalogi en content management systemen.  

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Het Forum kan op meerdere aspecten toegevoegde waarde bieden: 

- Bekrachtigen van de meerwaarde door de standaard vast te stellen en via een

actieve lobby/participatie de standaard te verspreiden. De standaard heeft een

generiek karakter en kan ook buiten de strikte catalogi zijn waarde hebben.

Deze uitstraling wordt versterkt via het Forum.

- Adviseren over samenhang tussen standaarden rondom transparantie van

overheidsinformatie

- Voorkomen van een situatie waarin verschillende overheidsorganisaties het wiel

opnieuw gaan uitvinden

- Borgen van de verdere ontwikkeling van de standaard door zich uit te spreken

voor de standaard

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Vaststellen van de standaard 

FS-20061213.07A 
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Advies aan het Forum 

Advies Overheid.nl: Vergunningen 

Van: Advies Overheid.nl, Internetpublicatie Vergunningen 

Aan: Forum Standaardisatie 

Datum: 30 november 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder: 

Thema 
Structurering en uniformering van de publicatie van vergunningen 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het project Internetpublicatie Vergunningen is er op gericht om vergunningen en 

vergunningsinformatie te ontsluiten via Internet voor burgers en bedrijven. Hierdoor 

hebben burgers en bedrijven beter inzicht in verstrekte vergunningen in hun 

woonomgeving, waardoor bijvoorbeeld horizontaal toezicht beter mogelijk wordt. 

Voor het project is een standaard ontwikkeld die gebruikt wordt voor het publiceren en 

vindbaar maken van de informatie. Op dit moment werken 27 overheidsorganisaties 

volgens de standaard. Het gaat hierbij om gemeenten, provincies, waterschappen en 

ministeries. Het project werkt nauw samen met VROM op het gebied van de 

omgevingsvergunning en draagt bij aan de doelstellingen in het kader van het verdrag 

van Aarhus. 
Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar. 

Ketenregisseur: Advies Overheid.nl, project Internetpublicatie Vergunningen. 

Werkgroepen: deze wisselen afhankelijk van het onderwerp. Er is nu een werkgroep in 

de afrondende fase voor de specificatie van een WSDL variant van de standaard. 

Vanuit Internetpublicatie Vergunningen liggen relaties met EGEM (mid office, 

procesmodellen, StUF, Pragmatika), PIP (mijn leefomgeving), eProvincies (o.a. Wabo), 

Min Vrom (Wabo, Wpb, Durp, etc.), EZ/Senter Novem (Bodemloket, Bedrijvenloket), 

eFormulieren, EGEM I-Teams, etc. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 
Het Forum kan op meerdere aspecten toegevoegde waarde bieden: 

- Bekrachtigen van de meerwaarde door zich de standaard vast te stellen en via

een actieve lobby/participatie de standaard te verspreiden.

- Adviseren over samenhang met andere standaarden.

- Voorkomen van een situatie waarin verschillende overheidsorganisaties het wiel

opnieuw gaan uitvinden

- Borgen van de verdere ontwikkeling van de standaard door zich uit te spreken

voor de standaard

- Daar waar relevant kan het Forum helpen de standaard voor publicatie op te

nemen in nieuwe of te wijzigen wetgeving op dit terrein. Een bekend voorbeeld

is het opnemen van publicatie conform open standaarden ontwikkeld door ICTU

in de Wabo (hoewel dit wetsontwerp al in de kamer is behandeld).

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Vaststellen van de standaard 

Advies aan het Forum 

FS-20061213.07A 
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Advies Overheid.nl: Decentrale Regelgeving 

Van: ICTU/Advies Overheid.nl, Decentrale Regelgeving 

Aan: Forum Standaardisatie 

Datum: 30 november 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder: 

Thema 
Structurering en uniformering van publicatie van decentrale regelgeving 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het project Decentrale Regelgeving heeft als doelstelling van het project alle door lokale 

overheden ontwikkelde wet- en regelgeving via het Internet te ontsluiten in een 

uniforme opmaak. Het betreft hier de zogenaamde geconsolideerde teksten, zodat altijd 

de meest recente, volledige tekst van wet- en regelgeving inzichtelijk is. Door 

geconsolideerde wetgeving te publiceren worden naar verwachting kosten bespaard bij 

lokale overheden in het geval van geschillen. 

Om te zorgen dat deze activiteiten ook daadwerkelijk plaatsvinden is wetgeving 

opgesteld, waarbij alle lokale overheden verplicht worden via een centrale voorziening 

wet- en regelgeving te publiceren. Er vindt nu aanbesteding voor de centrale 

voorziening plaats. 

Aanlevering aan de centrale voorziening is conform een (nog te ontwikkelen) open 

standaard. De huidige standaard geeft de wijze van ontsluiting op het Internet weer. 

Deze standaard is zowel toepasbaar voor publicatie door lokale overheden als vanuit 

een centrale voorziening. Zo’n 40 organisaties passen de huidige standaard toe. 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 
Eigenaar: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ketenregisseur: Advies Overheid.nl – Decentrale Regelgeving. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Het Forum kan op meerdere aspecten toegevoegde waarde bieden: 

- Bekrachtigen van de meerwaarde door zich de standaard vast te stellen en via

een actieve lobby/participatie de standaard te verspreiden.

- Adviseren over samenhang met andere standaarden.

- Voorkomen van een situatie waarin verschillende overheidsorganisaties het wiel

opnieuw gaan uitvinden

- Borgen van de verdere ontwikkeling van de standaard door zich uit te spreken

voor de standaard

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Vaststellen van de standaard 

Advies aan het Forum 

FS-20061213.07A 




