
CONCEPT 
 
 
 
Aan: CIO's en Directeuren Informatisering van Ministeries, Leden Manifestgroep 
CC: Forum- en College-leden 
Onderwerp: Mogelijkheid tot aanmelden van open standaarden 
Datum: 
----------------------------- 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken stellen het Forum en College 
Standaardisatie lijsten met open standaarden voor de Nederlandse (semi-) publieke sector 
vast. Daarop staan standaarden die essentieel zijn om op een goede manier gegevens uit te 
wisselen tussen uw organisatie en andere organisaties. Het gaat om de lijst met gangbare open 
standaarden en de lijst met open standaarden voor "pas toe of leg uit". 
 
Op de lijst met open standaarden voor "pas toe of leg uit" staan momenteel dertien 
standaarden. Deze standaarden zijn te vinden op : 
In 2009 zijn de volgende standaarden aan de lijst toegevoegd: 

- OSB (sinds kort "Digikoppeling"): voor meldingen tussen informatiesystemen en voor 
geautomatiseerde bevraging van informatiesystemen; 

- SETU: voor de elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur 
van flexibele arbeidskrachten; 

- SAML: voor eenmalig inloggen en uitloggen via de browser (single-sign-on); 
- WSRP: voor het bij elkaar brengen in een (keten)portaal van webapplicaties die door 

verschillende organisaties worden aangeboden; 
- PDF1.7: het uitwisselen en publiceren van niet- of beperkt-reviseerbare documenten, 

waarbij duiding van oorsprong of functierijkheid  onderdeel zijn van het document. 
 
Voor deze standaarden geldt het "pas toe of leg uit"-regime, zoals voor de centrale overheid is 
vastgelegd in de Rijksinstructie d.d. 8 november 2008. Dit houdt in dat u bij (ver)nieuwbouw 
van informatiesystemen deze standaarden moet gebruiken tenzij u kunt uitleggen waarom dit 
(nog) niet kan. De standaarden op deze lijst kunnen dus direct impact hebben op uw 
organisatie.  
 
Standaarden worden niet zomaar op de lijsten opgenomen. Voordat een standaard op een van 
de lijsten wordt opgenomen, dient de standaard eerst aangemeld te worden. Vervolgens wordt 
een zorgvuldig selectieproces doorlopen waarin experts de standaard beoordelen en er een 
publieke consultatie plaatsvindt. Het is goed mogelijk dat er in uw bedrijfsprocessen open 
standaarden worden gebruikt die nog niet op de “pas toe of leg uit” lijst staan. 
Waar dat het geval is, adviseer ik u om die standaarden voor te dragen voor  opname op de 
lijst van standaarden. De ervaring leert dat vaststelling van een open standaard door het 
College Standaardisatie bijdraagt aan een beter draagvlak en een groter bereik van de 
strandaard en daarmee is de interoperabiliteit gebaat.   
 
We willen u graag in de gelegenheid stellen om dergelijke standaarden aan te melden. Om 
nog in 2010 op de lijsten te komen, dienen aanmeldingen uiterlijk 31 mei 2010 te zijn 
ontvangen. Tijdige aanmelding zorgt ervoor dat voldoende doorlooptijd beschikbaar is om het 
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selectieproces zorgvuldig te doorlopen. U kunt standaarden aanmelden via: http://www.open-
standaarden.nl/aanmelden/  
 
Mocht u nog vragen hebben, de medewerkers van het Bureau Forum Standaardisatie zijn 
graag bereid die te beantwoorden. U kunt ze bereiken op forumstandaardisatie@logius.nl  of 
070-8887692. 
 
Met vriendelijke groet, 
drs. N.J. Westpalm van Hoorn 
Voorzitter Forum Standaardisatie 
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