
NR Naam wet/regeling/besluit Status 
op 
01/07/20
09

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website 
regeling/bseluit 

SVBP2008 (Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen)

IMRO2008 (Informatie Model Ruimtelijke 
Ordening)

STRI2008 (Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten)

2 Regeling Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk 

geldend SGR (SUWI-gegevensregister) Gegevens uit de SUWI
keten

Sociale 
zekerheidssector

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0013280/

NEN  8601 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Datum 

NEN  5825 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Postcode

ASCII (ISO /IEC 8859-1) 
Unicode (ISO /IEC 10646-1)
PDF Geen versie nummer, kan 

gesloten standaard zijn. 
Pas vanaf versie 1.7 is de 
standaard een open ISO 
standaard.

SGML SGML is te breed om toe te
passen. 

XML vergezeld van een stylesheet (XSL, 
CSS)

XML is te breed om toe te 
passen.

TIFF Gesloten standaard
PDF met de metadata in een XML-wrapper Geen versie nummer, kan 

gesloten standaard zijn
PDF Geen versie nummer, kan 

gesloten standaard zijn
STEP (Standard for the exchange of 
product data) als metadata standaard (ISO  
10303)

4

RO (Ruimtelijke Ordenings) standaarden:geldend

Tekstbestanden

Ruimtelijke ordening1

3

Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening 2008

Uitvoeringsbesluit Wet 
educatie en 
beroepsonderwijs (WEB)

Organisaties in de 
ruimtelijke ordening

Character sets

Onderwijssector

Overheidsorganisati
es

CAD/CAM bestanden

Regeling geordende en 
toegankelijke staat 
archiefbescheiden

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0024656/
tekst_bevat_informat
iemodel/geldigheidsd
atum_25-05-2009

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0013439/
geldigheidsdatum_1
8-06-2009

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0010646/
tekst_bevat_standaa
rd/geldigheidsdatum
_11-06-2009

geldend

geldend
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PDF Geen versie nummer, kan 
gesloten standaard zijn. 

images/beelden 
(bitmapped)

ITU T4  
ITU T6
Het oorspronkelijke opslagformaat Dit kan dus ook gesloten 

zijn.
ASCII (flatfile, met veldscheidingstekens)
XML-DTD Is verouderd. DTD is een 

manier om vast te leggen 
hoe een XML document 
eruit ziet, is ondertussen 
opgevolgd door XML 
schema.

SQL (SQL2) Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

queries op databases

NEN 1888 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 

Persoonsgegevens Departementen van 
algemeen bestuur 

NEN 5825 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Adresgegevens

6 Regeling gebruik 
burgerservicenummer in de 
zorg

geldend NEN 7510 Op de lijst voor pas toe of 
leg uit staan ISO27001 en 
ISO 27002

Informatiebeveiliging Zorgsector http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0023923/
tekst_bevat_NEN/ge
ldigheidsdatum_18-
06-2009

Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving

Publicatiestandaard Decentrale 
overheden 
(provincies, 
waterschappen, 

databases

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0024947/
tekst_bevat_Regelin
g%2Belektronische

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0005634/
tekst_bevat_NEN/ge
ldigheidsdatum_18-
06-2009

geldend

gecomprimeerde 
images/beelden 

geldend

5 Besluit standaardschrijfwijze 
persoonsgegevens

Regeling elektronische 
bekendmaking en 
beschikbaarstelling 
regelgeving decentrale 

7
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PDF/A-1a (ISO  19005-1:2005). Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

Uitgave en 
beschikbaar maken 
van publicaties zonder 
persoonsgegevens

Decentrale 
overheden 
(provincies, 
waterschappen, 

PDF/A-1b (ISO  19005-1:2005) Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

Uitgave en 
beschikbaar maken 
van publicaties met 
persoonsgegevens

Decentrale 
overheden 
(provincies, 
waterschappen, 

PDF Geen versie nummer, kan 
gesloten standaard zijn

DOC Gesloten standaard
XLS Gesloten standaard
JPG Staat ook op de lijst voor 

pas toe of leg uit
TIFF Gesloten standaard
PDF Geen versie nummer, kan 

gesloten standaard zijn
DWF Gesloten standaard

9 Wet basisregistraties 
adressen en gebouwen

geldend Adresgegevens Wijkt af van: NEN
5825:2002 nl
(adresgegev
ens).

Adresgegevens Gemeenten http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0023466/
geldigheidsdatum_0
1-07-2009

Persoonsgegevens Wijkt af van: NEN 
1888:2002 NL 
(persoonsgegevens).

Persoonsgegevens Gemeenten

Adresgegevens Wijkt af van: NEN
5825:2002 nl
(adresgegev
ens)

Adresgegevens Gemeenten

11 Regeling elektronische 
bekendmaking Tractatenblad

nog niet 
geldend

PDF/A-1 (ISO  19005-1:2005) Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied.

Uitgave en 
beschikbaar maken 
van publicaties

Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0024875/
tekst_bevat_ISO/gel
digheidsdatum_18-
06-2009

NEN 1888 Staat ook op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Persoonsgegevens

NEN 5825 Staat ook op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Adresgegevens

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0006723/
geldigheidsdatum_0
9-07-2009

http://www.vrom.nl/d
ocs/2006_voorontwe
rp_bor_en_mor.pdf

%2Bbekendmaking
%2Ben%2Bbeschik
baarstelling%2Brege
lgeving%2Bdecentra
le%2Boverheden/gel
digheidsdatum_18-
06-2009

Tekeningen

Algemene gegevens, 
rapportages en 
berekeningen.

Organisaties en 
personen betrokken 
bij de uitvoering 
omgevingsvergunnin
g.

Besluit informatievoorziening 
WVO (wijze van ordening en 
beschikbaarstelling van 
gegevens in het voortgezet 
onderwijs )

geldend

Scholen in het 
voortgezet onderwijs

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0008948/
volledig/geldigheidsd
atum_18-06-
2009#Opschrift

nog niet 
geldend

geldend12

Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (MOR)

8

Wet Gemeentelijke 
basisregistratie 
persoonsgegevens

10

overheden
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Gegevenswoordenboek Gegevens over 
personeel, leerling, 
school
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NEN 1888 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Persoonsgegevens

NEN  5825 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Adresgegevens

ASCII (extended) Tekenset
XML XML is te breed om toe te 

passen.
Elektronische 
documenten

PDF Geen versie nummer, kan 
gesloten standaard zijn

Elektronische 
documenten

TIFF Gesloten standaard Elektronische 
documenten

JPEG Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

Elektronische 
documenten

WASP (Wrapped and Signed Package) Waarschijnlijk gesloten on-line ingediende 
documenten

WAD ( Wrapped Application Document). Waarschijnlijk gesloten via een elektronische 
drager ingediende 
documenten

JPEG Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

facsimile handtekening

TIFF Gesloten standaard facsimile handtekening

15 Regeling beleidsinformatie 
jeugdzorg

geldend Gegevenswoordenboek jeugdzorg Gegevens gebruikt in 
de jeugdzorg

Bureaus jeugdzorg 
en de Raad voor de 
Kinderbescherming

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0018673/
volledig/geldigheidsd
atum_09-07-
2009#Opschrift

16 Regeling periodieke audit 
GBA

geldend Gegevenswoordenboek GBA Gegevens uit de GBA Auditor en auditee 
(gemeenten)

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0011604/
tekst_bevat_gegeve
nswoordenboek/geld
igheidsdatum_09-07-
2009

Uitvoeringsregeling 
Rijksoctrooiwet 1995

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0014998/
tekst_bevat_XML/ge
ldigheidsdatum_18-
06-2009

Aanvragers van 
octrooi

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0011123/
geldigheidsdatum_0
9-07-2009

Aanbieders van 
openbare 
telecommunicatienet
werken en -diensten 
met het oog op het 
onderzoek van 
telecommunicatie

14

geldend

geldend

Besluit verstrekking 
gegevens telecommunicatie

13

                                                                       CS20091118.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 Regeling Informatiemodel 
Nederlandse Politie

geldend Informatiemodel Nederlanse Poltie Gegevens van de 
Nederlandse politie

Regionale 
politiekorpsen

http://wetten.overhei
d.nl/BWBR0011100/
tekst_bevat_informat
iemodel/geldigheidsd
atum_09-07-2009
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