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Bijlagen:  
- A: Notitie  aanscherping 

van het 'Pas toe of leg uit'-
regime 

- B: Notitie opname  NTA 
2035 E-portfolio NL 

- C: Notitie opname Aquo-
standaarden 

- D: Notitie niet in 
behandeling nemen 
PKIoverheid 

- E: Notitie niet in 
behandeling nemen NEN 
2082:2008 nl 

- F: Notitie nader onderzoek 
OAI-PMH 

- G: Notitie aanhouden 
Elektronisch Leerdossier 
(ELD) 

- H: Notitie status-update 
Geo-standaarden 

- I: Expertadvies: 
Vervanging MD5 door SHA-
2 

- J: Lijst met open 
standaarden voor “pas toe 
of leg uit” d.d. 18 maart 
2010 

- K: Nieuwsbericht XBRL 

 

COLLEGE STANDAARDISATIE   CS07-05-04 
Concept 
 
 
Agendapunt: 04 
Bijlagen: Zie kolom hiernaast 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: april 2010 Versie  
Betreft: Stand van zaken lijsten met open standaarden 

Doel 
U wordt gevraagd om in stemmen met: 
1) de aanscherping van het 'Pas toe of leg uit'-regime 
2) het advies over de factuurstandaarden UBL en UN/CEFACT CII 
3) de opname van NTA 2035 E-portfolio NL op de “pas toe of leg uit”-

lijst 
4) de opname van Aquo-standaarden op de “pas toe of leg uit”-lijst 
5) het niet in behandeling nemen van PKIoverheid 
6) het niet in behandeling nemen van NEN 2082:2008 nl, “Eisen voor 

functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in 
programmatuur” 

7) nader onderzoek van Open Archive Initiative - Protocol Metadata 
Harvesting (OAI-PMH) 

8) het aanhouden van Elektronisch Leerdossier (ELD) 
 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 
9) Opname van XBRL  
10) Voorgang aanwijzingen wet- en regelgeving 
11) Open standaarden in procedure voor lijsten 
12) Acties ter stimulering van aanmelden van open standaarden 
13) In de media 
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Toelichting 
Ter besluitvorming: 
 
Ad 1. Aanscherping van het 'Pas toe of leg uit'-regime 
U wordt gevraagd in te stemmen met het advies om: 

• bij “pas toe of leg uit” gebruik i.p.v. aanschaf centraal te stellen; 
• bindende en eenvormige afspraken te maken voor de gehele  

 (semi-) publieke sector; 
• een organisatie aan te wijzen die “pas toe of leg uit” monitort en 

daarover jaarlijks aan het College rapporteert. 
 
Ad 2. Factuurstandaarden UBL en UN/CEFACT CII  
U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende advies: 

• Standaardiseer op één semantisch factuurmodel en laat deze (op 
termijn) toetsen voor opname op de lijst. Sluit hierbij aan op 
internationale ontwikkelingen zoals CEN/BII, en beleg de uitvoering 
hiervan (bijvoorbeeld bij eFactureren en Digipoort.); 

• Sta toe dat er meerdere (technische) factuurstandaarden op de lijst 
komen met dezelfde (of overlappende) toepassings- en 
werkingsgebieden (beperk wel tot ongeveer vijf, mede vanuit het 
oogpunt van beheersbaarheid); 

• Hanteer de normale procedure en criteria voor opname van 
(technische) factuurstandaarden op de lijst, met als extra eis dat er 
een vertaling (“mapping”) naar het semantische factuurmodel 
wordt meegeleverd. 

 
Ad 3. Opname van NTA 2035 E-portfolio NL 
U wordt gevraagd in te stemmen met het advies om NTA 2035 E-portfolio 
NL op te nemen op de lijst met open standaarden voor “pas toe of leg 
uit”1. 
 
Ad 4. Opname van Aquo-standaarden 
U wordt gevraagd in te stemmen met de opname van Aquo-standaarden op 
de lijst met open standaarden voor “pas toe of leg uit”2. 
 
Ad 5. Niet in behandeling nemen van PKIoverheid 
U wordt gevraagd in te stemmen met het advies om het programma van 
eisen PKIoverheid niet verder in behandeling te nemen, omdat het 
grotendeels geen betrekking heeft op informatie-uitwisseling. Met de 
aanmelder zal worden bekeken of onderdelen van PKIoverheid zijn te 
isoleren die wel in aanmerking komen voor opname. 
 
Ad 6. Niet in behandeling nemen van NEN 2082:2008 nl 
U wordt gevraagd in te stemmen met het advies om NEN 2082:2008 nl  
“Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in 
programmatuur”niet verder in behandeling te nemen, omdat deze norm 
grotendeels geen betrekking heeft op informatie-uitwisseling. Dit wordt aan 
de aanmelder teruggekoppeld. 
 

 
1 Het achterliggende expertadvies en de reacties uit de consultatie vindt u hier: http://www.open-
standaarden.nl/aanmelden/standaarden-in-behandeling/. 
2 Zie noot 1. 
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Ad 7. Nader onderzoek Open Archive Initiative - Protocol Metadata 
Harvesting (OAI-PMH) 
U wordt gevraagd in te stemmen met het advies om met de partijen uit de 
consultatie en experts nader te onderzoeken wat een passend 
werkingsgebied en toepassingsgebied is, omdat in de consultatie door 
diverse partijen kritische kanttekeningen geplaatst bij het organisatorische 
werkingsgebied en functioneel toepassingsgebied zoals dat in het 
expertadvies terugkomt3. 
 
Ad 8. Aanhouden van Elektronisch Leerdossier (ELD) 
U wordt gevraagd in te stemmen met het advies om de ELD standaard aan 
te houden, en niet direct in procedure te nemen. ELD scoort goed op de 
uitsluitingscriteria, zoals hieronder beschreven staat, maar een aantal 
randvoorwaarden is nog niet voldoende geregeld waardoor de standaard 
waarschijnlijk niet volledig aan de nog te toetsen opnamecriteria zal 
voldoen. 
 
Ter kennisname: 
 
Ad 9. Opname van XBRL  
U heeft schriftelijk ingestemd met de opname op de lijst met open 
standaarden voor “pas toe of leg uit”. Dit besluit is op 19 maart tijdens het 
NOiV-congres door de Forum-voorzitter bekendgemaakt. 
 
Ad 10. Aanwijzingen wet- en regelgeving 
Een nieuwe en uitgebreidere inventarisatie van standaarden in wet- en 
regelgeving is in ontwikkeling. De aanpassing van de aanwijzingen voor 
wet- en regelgeving wordt in samenwerking met Justitie gemaakt. Om de 
impact van de wijziging te kunnen bepalen wordt met verschillende 
belanghebbende partijen (zoals EZ, Nationaal Archief, Geonovum) 
gesproken. 
 
Ad 11. Open standaarden in procedure voor lijsten 
a. SHA-2 i.p.v. MD5 (cryptografische algoritmes) 

Status: Aangemeld door Bureau n.a.v. externe signalen over 
onveiligheid MD5. Expertadvies gereed voor consultatie. 

b. Geo-standaarden 
Status: Teruggelegd met aandachtspunten bij beheerorganisatie 

c. Content Zoek Profiel (CZP) 
Status: Teruggelegd met aandachtspunten bij beheerorganisatie 

d. Business Process Execution Language 
Status: Intake 

 
Ad 12. Acties ter stimulering van aanmelden van open standaarden 

- De Forum-voorzitter heeft een brief met een oproep voor 
aanmelding verstuurd naar de leden van de Manifestgroep en naar 
de leden van het ICCIO. De brief is besproken in de subcommissie 
“grote ICT-projecten” van het ICCIO. 

- Afstemming met Manifestgroep, RENOIR, NOiV, verschillende ICTU-
programma’s over aanmelding van standaarden. 

 
3 Zie noot 1. 
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- Presentatie: NOiV-congres (19 maart), leveranciersbijeenkomst 
NOiV (29 januari), NUP leveranciersbijeenkomst (31 maart), 
Overheid en ICT (29 april). 

- Communicatie: Nieuwe brochures, nieuwe website.  
- WDO en SEPA: Nog niet aangemeld. Contact wordt onderhouden 

met potentiële aanmelders. 
 
Ad 13. In de media 
Op de Forum-website is het volgende nieuwsbericht geplaats: “College 
Standaardisatie plaatst XBRL op "pas toe of leg uit"-lijst”, 
http://www.open-standaarden.nl/actueel/item/titel/college-
standaardisatie-plaatst-xbrl-op-pas-toe-of-leg-uit-lijst-1/  
 
Het nieuws werd overgenomen door diverse media, o.a. Computable, 
Accountancynieuws en Binnenlands Bestuur. 
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