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Doel 
Het College  wordt gevraagd in te stemmen met de aanpak voor de tweede versie van de lijst 
met open standaarden en de bijhorende criteria en procedures vast te stellen. 
 
Aanleiding 
Staatssecretaris Heemskerk heeft Forum en College gevraagd een lijst met open standaarden 
te ontwikkelen voor uitvoering van het ‘comply or explain’ beleid. U hebt op 21 november 
2007 ingestemd met het opstellen van een lijst voor de korte termijn en een lijst voor de 
middellange termijn. VKA is opdracht gegeven hiervoor voorstellen te ontwikkelen. De lijst 
voor de korte termijn staat inmiddels op onze website www.forumstandaardisatie.nl . Hierbij 
het voorstel voor de lijst voor de middellange termijn.  
 
Advies 

• In te stemmen met de vorming van een lijst met open standaarden die het 
selectieproces hebben doorlopen en met de vorming een werkvoorraad van 
standaarden die het selectieproces op de korte termijn gaan doorlopen. 

• De door VKA voorgestelde procedures vast te stellen voor zowel de opname op de 
lijst als voor de consultatie en de daarbij geformuleerde selectiecriteria. 

• VKA te verzoeken een indicatieve lijst van standaardisatieorganisaties met verwijzing 
naar de door hen gepubliceerde open standaarden in de selectiecriteria op te nemen. 

• Aan te geven vanuit de eigen organisatie welke standaarden moeten worden 
voorgedragen. 

 
Toelichting 
VKA adviseert om naast de lijst met standaarden die door het College op de lijst zijn gezet 
ook een voorraadlijst te ontwikkelen. Daarnaast is het wenselijk dat inkopers kunnen weten 
welke open standaarden er überhaupt zijn. In aanvulling op de door VKA voorgestelde 
aanpak adviseert het Forum daarom een indicatief overzicht van standaardisatieorganisaties 
op te nemen met verwijzing naar de door hen vastgestelde open standaarden. Via dat 
overzicht kunnen overheidsorganisaties actueel overzicht krijgen van vastgestelde open 
standaarden. 
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