
Lijst  met open standaarden voor pas toe of leg uit (bijgewerkt t/m 18 november 2009) 

Standaard  

 

Beheerorganisatie Toepassingsgebied Organisatorisch Werkingsgebied Overige informatie Documentatie m.b.t. de procedure 

Webrichtlijnen zoals vastgelegd in 
het Besluit kwaliteit 
Rijksoverheidswebsites, 
ministerraad 30 juni 2006. 

meer informatie

programma 'Overheid heeft 
antwoord' van de stichting 
ICTU. 

 

Overheidswebsites (mede bestemd voor 
burgers) 

Organisaties die onderdeel zijn van de rijksoverheid zijn 
vanaf 1 september 2006 verplicht ervoor te zorgen dat alle 
nieuwe websites voldoen aan de standaarden. Reeds 
bestaande websites moeten uiterlijk 31 december 2010 aan 
de standaarden te voldoen. 

Bij het gebruik van deze standaarden wordt aangetekend dat 
de standaarden gezien moeten worden in de gehele context 
van de webrichtlijnen. Ter toetsing van de richtlijnen is het 
'Normdocument Webrichtlijnen voor Waarmerk drempelvrij.nl', 
Versie 1.0, 20 juli 2007 beschikbaar. Dit document wordt 
beheerd door de stichting Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. 

 

NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl 

meer informatie

NEN IT-beveiliging Alle overheden De norm is een specificatie van managementsystemen van 
informatiebeveiliging. Het beschrijft een model dat ingevuld 
kan worden met de elementen uit de ISO27002. 

 

NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl 

meer informatie

NEN IT-beveiliging Alle overheden Deze norm is gebaseerd op de 17799 standaard en wordt 
omschreven als een set van 'best practices' in 
informatiebeveiliging waaruit gekozen kan worden bij de 
implementatie van een beveiligingsstrategie. De norm dient in 
samenhang met NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl gehanteerd te 
worden. 

 

Open Document Format ISO 
26300 

meer informatie

OASIS Uitwisseling van reviseerbare 
documenten 

Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 ODF ondersteunen. 
Mede-overheden en overige instellingen volgen uiterlijk 
december 2008.   

  

ISO/IEC 15948:2003, Portable 
Network Graphics (PNG) 
Specification (Second Edition)  

meer informatie   

ISO/IEC Het gebruik van grafische afbeeldingen 
('lossless' compressie) binnen ODF-
documenten 

Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 PNG hanteren. 
Mede-overheden en overige instellingen volgen uiterlijk 
december 2008.   

  

ISO/IEC IS 10918-1, Joint 
Photographic Experts Group 
(JPEG)  

meer informatie

ISO/IEC Het gebruik van grafische afbeeldingen 
(met 'lossy' compressie) binnen ODF-
documenten 

Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 JPEG hanteren. 
Mede-overheden en overige instellingen volgen uiterlijk 
december 2008.   

  

NEN-ISO 19005-1:2005 EN 
(PDF/A-1) 

meer informatie

NEN Lange termijn archivering van 
documenten. (PDF/A-1 mag naast ODF 
gehanteerd worden voor de lange termijn 
archivering, specifiek voor niet-
reviseerbare documenten.) 

Alle overheidsorganisaties.  Expertadvies voor openbare consultatie

Openbare consultatie document

Reactie uit openbare consultatie

Expertadvies voorgelegd aan College identiek 
aan advies voor consultatie 

Forumadvies PDF/A-1

Standaard Uitwisselings Formaat 
(StUF) 

meer informatie

VNG/EGEM - Uitwisseling en bevraging van 
basisgegevens die behoren tot een aantal 
wettelijk vastgestelde basisregistraties; 

- uitwisseling en bevraging van 
zaakgegevens die behoren tot de 
producten- en dienstenportfolio van 
gemeenten; 

- uitwisseling van domein- of 
sectorspecifieke gegevens waarin ook 
basis- en/of zaakgegevens voorkomen en 
waarvoor geen andere (inter)nationale 
(XML-gebaseerde) berichtenstandaard is 
vastgesteld. 

 

 

 

Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren. 

 

Het ICTU programma EGEM en Geonovum hebben een 
gezamenlijk plan van aanpak gemaakt om met overlap om te 
gaan. 

Expertadvies voor openbare consultatie

Openbare consultatie document

Samengevoegde reacties

Expertadvies voorgelegd aan College

Forumadvies StUF  
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http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/
http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEGEGEVENS&contentID=224997
http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEGEGEVENS&contentID=249401
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485
http://www.w3.org/TR/PNG/
http://www.w3.org/Graphics/JPEG/itu-t81.pdf
http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEGEGEVENS&contentID=211699
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/NEN-ISO-Expertadvies-19005-1-2005-PDFA-1.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/PDFA-1-OPENBARE-CONSULTATIE.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/Reactie-IDsW-in-kader-consultatie-StUF-en-PDF.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08B-notitie-PDFA-1.pdf
http://egem-iteams.nl/stuf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/StUF-expertadvies.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/StUF-consultatiedocument.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/Samengevoegde-reacties-StUF.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/StUF-expertadvies-na-consultatie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2008/1112/CS-20081112.08C-notitie-StUF.pdf
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Standaard  

 

Beheerorganisatie Toepassingsgebied Organisatorisch Werkingsgebied Overige informatie Documentatie m.b.t. de procedure 

ebMS en WUS zoals nader 
gespecificeerd binnen de OSB 

meer informatie ebMS en WUS

GBO.Overheid OSB-ebMS standaard voor meldingen 
tussen informatiesystemen 

 

OSB-WUS standaard voor de 
(geautomatiseerde) bevraging van 
informatiesystemen 

voor sectoroverstijgend berichtenverkeer binnen de 
publieke sector te hanteren, inclusief het verkeer met de 
basisregistraties 

  
Expertadvies OSB

 
Forumadvies OSB

SETU standaard 

meer informatie

Stichting Elektronische 
Transacties Uitzendbranche 
(SETU) 

De elektronische berichtenuitwisseling 
rondom de bemiddeling/inhuur van 
flexibele arbeidskrachten 

Overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector  aanmeldformulier
expertadvies
consultatiedocument
samengevoegde reacties
Forumadvies SETU

Security Assertion Markup 
Language (SAML) 

meer informatie

OASIS Federatieve (web)browser-based single-
sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil 
zeggen dat een gebruiker na eenmalig 
inloggen via zijn browser toegang krijgt tot 
verschillende diensten van verschillende 
partijen. 

Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  aanmeldformulier

consultatiedocument

samengevoegde reacties

Web Services for Remote Portlets 
(WSRP) 

meer informatie

OASIS Het bij elkaar brengen in een 
(keten)portaal van webapplicaties die 
door verschillende organisaties worden 
aangeboden, waarbij de leverancier van 
de webapplicatie controle moet houden 
over gedrag en presentatie van de 
webapplicatie. 

overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector. 

 

Met het ministerie van LNV gekeken zal worden of, en zo ja 
hoe, een implementatieprofiel kan helpen bij de invoering van 
de standaard. 

 

aanmeldformulier

expertadvies

samengevoegde reacties

ISO 32000-1:2008 Part 1: PDF 1.7 

meer informatie

ISO  

 

het uitwisselen en publiceren van niet- of 
beperkt-reviseerbare documenten, 
waarbij duiding van oorsprong of 
functierijkheid  onderdeel zijn van het 
document en waarbij PDF/A-1 als 
standaard niet kan worden ingezet.  

overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  

 

Met de toevoeging van PDF 1.7 staan nu drie standaarden 
voor documentformaten op de lijst met open standaarden 
(ODF, PDF A-1 en PDF 1.7).  Het Forum zal een handreiking 
maken die het makkelijker moet maken om te kiezen welk 
formaat in welke situatie het best gebruikt kan worden. 

 

aanmeldformulier

expertadvies

samengevoegde reacties
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http://www.overheidsservicebus.nl/fileadmin/OSB/8-OSB_Koppelvlakstandaard__ebMSv1.0.pdf
http://www.overheidsservicebus.nl/fileadmin/OSB/WUS_1.0_KP.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2009/0520/CS-20090520.06B-Expertadvies-OSB.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2009/0520/CS-20090520.06B-oplegger-OSB.pdf
http://www.setu.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-SETU-standaard.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Expertadvies-SETU-v1.0.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Consultatiedocument-SETU-versie-1.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-SETU.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2009/0520/CS-20090520.06A-oplegger-SETU.pdf
http://www.oasis-open.org/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-SAML.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Consultatiedocument-SAML.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-SAML.pdf
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrp
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-WSRP.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Expertadvies-WSRP-finale-versie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Verzamelde-reacties-publieke-consultatie-WSRP-2.0.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Aanmeldformulier-PDF-1-7.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Expertadvies-PDF-1-7-finale-versie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Verzamelde-reacties-publieke-consultatie-PDF-1.7.pdf

