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Agendapunt: XBRL en voortgang open standaarden 
Bijlagen: Forumadvies XBRL, Forumnotitie UN/CEFACT CII, 

Brief aanmelden van standaarden, Brief Heemskerk 
aan TK, Nieuwsartikelen 

Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 
Datum: Januari 2010 Versie  
Betreft: Stand van zaken standaardisatie 
 
 
Doel 
U wordt gevraagd: 
 
1) te beslissen over: 

a) Forumadvies over XBRL; 
b) Forumadvies over UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) en UBL. 

 
2) kennis te nemen van: 

a) Brief van Forumvoorzitter aan CIO's Rijk over aanmelding van 
standaarden; 

b) Status van standaarden die in behandeling zijn; 
c) Opvolging van de College-besluiten;  
d) Brief beantwoording Kamervragen door Staatsecretaris Heemskerk; 
e) Nieuwsartikelen: beleid m.b.t. open standaarden in de pers. 

 
Ad.1 Beslispunten 
 

a) Forumadvies over  eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) 

U wordt gevraagd om: 
1) Het voorliggende concept Forumadvies vast te stellen; 
2) Te beslissen over het schriftelijk (d.w.z. niet ter vergadering) of 
mondeling (d.w.z. ter vergadering) voorleggen van het advies aan het 
College.  
 
Toelichting 
1) De stuurgroep open standaarden (Wim, Arianne en Hans) heeft het 
voorliggende concept Forumadvies opgesteld in afstemming met Steven 
Luitjes.  
2) In de Forum-vergadering van oktober 2009 en de College vergadering 
van november 2009 is toestemming gevraagd en gegeven door Forum en 
College om deze standaard schriftelijk te behandelen i.p.v. tijdens de 
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vergaderingen. De reden hiervoor is behoefte aan snelle duidelijkheid voor 
partijen (met name bedrijfsleven) die deze standaard willen gebruiken. 
In de Forum-vergadering van december is besloten om XBRL, gezien de 
complexiteit en belang van het onderwerp, niet schriftelijk maar mondeling 
in het Forum te behandelen. De vraag is of het Forum het College verzoekt 
om het advies schriftelijk of mondeling te behandelen. De eerstvolgende 
vergadering van het College is op 18 mei 2010. 
 
b) Forumadvies over UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) en 
UBL 
U wordt gevraagd om: 
1) Het voorliggende concept Forumadvies vast te stellen en voor te leggen 
aan het College. 
 
Toelichting 
Aan het College wordt het volgende gevraagd: 
 
"U wordt gevraagd kennis te nemen van en via nieuwsberichten te 
communiceren: 
1. het door u in november 2008 genomen besluit over standaarden voor 
elektronisch factureren; en 
 2. het voornemen van het Forum Standaardisatie om zo snel mogelijk de 
UN/CEFACT  Cross Industry Invoice als standaard voor elektronische 
factureren in de (semi)publieke sector aan te bevelen, zodra die aan de 
criteria voor de pas toe of leg uit lijst voldoet." 
 
 

Ad. 2 Ter kennisname 
 

a) Brief van Forumvoorzitter aan CIO's over aanmelding van 
standaarden 
Deze brief zal worden gericht aan de CIO's en directeuren informatisering 
van ministeries en uitvoeringsorganisaties. In de brief worden de 
organisaties verzocht om standaarden aan te melden. Daarnaast worden 
zij geïnformeerd over de laatst opgenomen open standaarden. Nico zal de 
inhoud van de brief ook nog afstemmen met Maarten Hillenaar (Rijks CIO) 
die binnenkort zal toetreden tot het Forum. 
 
b) Status van standaarden die in behandeling zijn 

 Het expertadvies over de standaarden OAI-PMH (Protocol for Metadata 
Harvesting) en E-portfolio (voor vastlegging competenties en 
ontwikkeling) wordt in februari geconsulteerd. 

 Content Zoek Profiel (CZP), Geo-standaarden en Aquo-
standaarden hebben de procedure doorlopen. De uitkomst is dat 
voor deze standaarden nog aanvullende zaken moeten worden 
ingevuld voordat deze aan de criteria voldoen. Op dit moment 
werken de beheerders hieraan. Aan de beheerders is 
medegedeeld dat zij dit uiterlijk vóór medio september gereed 
moeten hebben zodat de standaard nog mee kan voor de College-
vergadering in november. In het geval de openstaande punten 
niet zijn opgepakt, dan wordt in het Forum besloten of de 
standaarden worden afgewezen. 

 OpenMI (koppeling simulatiemodellen en generieke software in 
het water en milieubeheer voor run-time gegevensuitwisseling) is 
in overleg met de indiener in de fase van intake uit de procedure 
genomen. De indiener zal later dit jaar waarschijnlijk een nieuwe 
versie van de standaard indienen. 

 Nieuwe aanmeldingen zijn ontvangen voor PKIoverheid 
(certificaten) en NEN 2082:2008 nl "Eisen voor functionaliteit van 
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informatie- en archiefmanagement in programmatuur". Intake 
loopt. 

 Over de opname van het beveiligingsalgoritme MD5 op de lijst 
met gangbare standaarden zijn verschillende reacties ontvangen. 
Het zou gaan om een beveiligingsalgoritme dat gekraakt is en 
waarvoor al sinds enige tijd een goed alternatief (SHA) bestaat 
dat niet op de lijst staat. BFS heeft op basis van de reacties een 
melding gedaan om MD5 te verwijderen en SHA op te nemen.  

 Het al dan niet in behandeling nemen van BPEL zal tijdens de 
volgende Forum-vergadering op de agenda staan. De uitkomst 
van de tijdens de huidige vergadering te voeren discussie over 
het “fundament open standaarden” is hiervoor van belang. 

 Het Forumadvies voor eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) ligt ter besluitvorming voor (zie onder Beslispunten). 

 
c) Opvolging College adviezen 
 
 Patenten en WSRP v2.0 

Bij de opname van WSRP op de lijst met open standaarden voor “pas toe of 
leg uit” zijn met name bij BZK vragen ontstaan rondom patenten op WSRP. 
Webcollage en IBM zeggen beide patenten te hebben op WSRP. Zij hebben, 
conform het beleid van OASIS, ieder in een statement duidelijk gemaakt 
dat zij deze patenten in het kader van WSRP in beginsel niet zullen 
exploiteren. Omdat de statements alleen spreken van WSRP1.0 en niet van 
WSRP2.0 is er enige onduidelijkheid ontstaan over de status. Bureau Forum 
Standaardisatie heeft hierover contact opgenomen met 
standaardisatieorganisatie OASIS. OASIS heeft aangegeven binnenkort 
antwoord te zullen geven op de gestelde vragen. 

 
 Handreiking omgang met PDF 1.7, A en ODF 

Bijeenkomst met experts heeft plaatsgevonden. Doelstelling is om half 
februari een eerste concept gereed te hebben. Voor de vergadering van 
Forum in april is het de bedoeling dat er een finaal stuk gereed is. 

 
d) Brief beantwoording Kamervragen door Staatsecretaris Heemskerk 
Brief d.d. 18 december 2009 waarin de Staatsecretaris de vragen van Kamerlid 
Gerkens over o.a. de ratio achter het bestaan van twee lijsten met open 
standaarden beantwoordt. 
 
 
e) Nieuwsartikelen: beleid m.b.t. open standaarden in de pers 
Artikel Webwereld “Archief kiest PDF”: 
Zie: http://webwereld.nl/nieuws/64986/nationaal-archief-kiest-pdf.html  
Opvallend is dat Forum/College en de lijsten met standaarden niet worden 
genoemd. 
 
Artikel Computable “Open standaarden belangrijk voor publieke domein”: 

http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/3216770/1277202/open-
standaarden-belangrijk-voor-publieke-domein.html
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