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Inleiding 
 
In het actieplan “Nederland Open in Verbinding”1 kondigt het kabinet aan in actielijn 1: 
 
“Het College Standaardisatie publiceert in januari 2008 een basislijst met open 
standaarden (checklist) ten behoeve burgers, bedrijven en overheden. Deze lijst wordt 
vervolgens onderhouden en verder aangevuld.” 
 
Zoals in de offertevraag is vastgelegd is het onderzoek in twee fasen opgedeeld: 
“Teneinde zowel aan de vraag van de staatssecretaris te kunnen voldoen als te zorgen 
voor een goede positionering van de lijst in het Nederlands Interoperabiliteitsraamwerk 
wordt voorgesteld een onderscheid te maken in de korte termijn (januari 2008) en de 
middellange termijn (zomer 2008).” 
 
Hierbij ontvangt u de resultaten van de lijst voor de korte termijn. Deze lijst dient als 
basis voor de aanwijzing zoals die bij de stukken is toegevoegd. 
Voor fase 2 zal een afzonderlijk plan van aanpak worden opgesteld waarin de volgende 
onderwerpen nadrukkelijk benoemd worden: 
 
“Voor de middellange termijn kan dan in samenhang met het interoperabiliteitsraamwerk 
een verdere verdiepingslag worden gemaakt waarbij in ieder geval de volgende aspecten 
aan de orde zullen komen: 

1. criteria voor selectie van standaarden; 
2. structurering van de lijst 
3. visie op levenscyclus en status van standaarden; 
4. de wensen van de doelgroep ten aanzien van indeling en weergave van 

standaarden; 
5. factoren die het succesvol toepassen van de lijst met standaarden 

beinvloeden; 
6. de besluitvormingsprocedure voor opname, aanpassing en verwijdering van 

standaarden; 
7. de wijze waarop strategisch, tactisch en operationeel beheer van de lijst wordt 

ingericht; 
8. de juridische aspecten die samenhangen met de comply or explain status.” 

                                                 
1 op 17-9-2007 aangeboden aan de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van EZ en de staatssecretaris van BZK 
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In fase 2 zal nadrukkelijk de communicatie omtrent het gebruik van deze lijst aan de 
orde komen. 
Na oplevering van het plan van aanpak voor fase twee zal met de sponsoren vanuit 
het Forum een begeleidingsteam gevormd worden dat een go/no go beslissing zal 
nemen. 
 
Bij de beoordeling van de lijst met standaarden is volledigheid vanwege de oorspron-
kelijke korte oplevertermijn (begin januari 2008) nooit een uitgangspunt geweest. 
 
  

Advies 
Op basis van de deze lijst adviseert het Bureau u het volgende: 

• Kennis te nemen van de lijst met standaarden 
• In overeenstemming met de oorspronkelijke adviesaanvraag vast te houden aan 

de aangebrachte tweedeling en niet vooruitlopend op goedkeuring voor fase 2 
stappen te (laten) zetten die op die goedkeuring vooruitlopen. 

 
Beslispunten 
Het Bureau vraagt van u het volgende: 
 

1. Nogmaals te accorderen dat er geen stappen uit fase 2 gezet worden onder 
auspiciën van het Forum. 

 
2. Geef de sponsoren en het Bureau het mandaat om namens het Forum te beslissen 

over de beslissing omtrent het nemen van de go/no go beslissing. 
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