
Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

Word http://wetten.overheid.nl/BWBR0025451

goedkeurings-besluit 
(geen avv)

Excel
diskette
e-mail

3 Regeling bodemkwaliteit ministeriële 
regeling/avv

geldend MS Excel formaat overzicht bouwbedrijven, 
grondverzet ed.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085

4 Regeling 
jaarverslaggeving 
onderwijs

ministeriële 
regeling/avv

geldend Excel Formaat aanleveren 
gegevens

onderwijs http://wetten.overheid.nl/BWBR0023132

ministeriële 
regeling/avv

Excel geen versienr.

Word geen versienr.

ministeriële regeling/ 
beleidsregels

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026160

Programma 
Maatschappelijke 
Transformatie

http://wetten.overheid.nl/BWBR00229995 Besluit vaststelling 
subsidieplafond en 
aanvulling beleids-
voornemen Subsidie-
regeling BUZA (Matra 
Projecten Programma)

geldend Projectvoorstel

ontwikkelings-
samenwerking

2 Controletarieven SKAL geldend

Standaard lijst 
gecertificeerde 
landbouwers of bereiders

biocontrole

1 Besluit vaststelling 
beleidsregels 
schenkingen 
overheidsorganen 
ontwikkelingslanden met 
het oog op ontwikkeling, 
implementatie en 
exploitatie publieke 
infrastructuur 
(Schenkingsfaciliteit 
ORIO)

geldend aanvraagformulier 
duurzaam leenbeleid
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Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

6

Regeling structurele 
gegevenslevering 
WPO/WEC

ministeriële 
regeling/avv

MS Excel geen versienr. formaat aanleveren 
gegevens

onderwijs
MS DOS

7 Regeling 
verantwoordingsformulie
ren Regeling uitbreiding 
kinderopvang en 
buitenschoolse opvang

ministeriële 
regeling/avv

geldend Microsoft Excel 
2000

rekentool Kinderopvang http://wetten.overheid.nl/BWBR0016418

8 Uitvoeringsregeling 
bestrijding voortijdig 
schoolverlaten en 
regionale meld- en 
coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten

ministeriële 
regeling/avv

geldend Excel geen versienr. rapportage onderwijs http://wetten.overheid.nl/BWBR0024501

9 Beleidsregel sancties 
frequentiegebruik UMTS

beleidsregels geldend Excel, FTP geen versienr. Overzicht UMTS-locaties Telecommunicatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0022424

10 SKAL-Tarievenblad 
2007

goedkeurings-besluit 
(geen avv)

geldend Excel, e-mail geen versienr. Lijst met gecertificeerde 
bedrijven

biocontrole http://wetten.overheid.nl/BWBR0020701

11 Besluit wijze toezending 
rapportage (PPE) 2007

verordening 
productschap/avv

geldend Excel, diskettes, e-
mail

geen versienr. branchemethode voor 
aantonen van salmonella

biocontrole http://wetten.overheid.nl/BWBR0023521

12 amvb/avv telecombedrijven
Kabel specificatie interface
inbelverbinding specificatie interface

Besluit verstrekking 
gegevens 
telecommunicatie
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Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

12 Besluit 
indieningsvereisten 
aanvraag 
bouwvergunning

amvb/avv
vervalt 
waarschijnl
ijk bij 
inwerkingtr
eding 
Wabo, Bor 
en MOR

diskette bestandsdrager verstrekking gegevens

bouwbedrijven
CD-rom bestandsdrager verstrekking gegevens
e-mail bestandsdrager verstrekking gegevens

16 Regeling betreffende 
aanvragen op grond van 
de Wet verplichte 
deelneming in een 
bedrijfstakpensioen-
fonds 2000

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette bestandsdrager werkgevers http://wetten.overheid.nl/BWBR0012074

17 Regeling 
verplichtstelling 
beroepspensioen-
regeling

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette bestandsdrager verstrekking gegevens werkgevers http://wetten.overheid.nl/BWBR0020895

18 Besluit aanmelding van 
collectieve 
arbeidsovereenkomsten 
en het verzoeken om 
algemeen verbindend 
verklaring

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette bestandsdrager verstrekking gegevens werkgevers http://wetten.overheid.nl/BWBR0010051

19 Meldingsregeling Wbp ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette bestandsdrager verstrekking gegevens http://wetten.overheid.nl/BWBR0013902

e-mail verstrekking gegevens

20 Regeling 
belastingcapaciteit

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette WOZ gemeenten http://wetten.overheid.nl/BWBR0008326

verstrekking gegevens
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Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

interne regeling diskette voorschriften
token
DVD
CD-rom
VBV = verbindings-
veiligheidsvoor-
schriften

22 Braziliaanse 
uitvoeringsvoorschriften 
belastingovereen-komst 
Nederland-Brazilië

beleidsregels geldend diskette bestandsdrager belastingplichtigen http://wetten.overheid.nl/BWBR0007278/

23 Regeling aanvraag en 
vergelijkende toets 
vergunningen 
commerciële radio-
omroep 2003

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette bestandsdrager verstrekking gegevens omroepen http://wetten.overheid.nl/BWBR0014741

24 Regeling 
informatieprofiel DCS 
1800

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette, SIM-kaart bestandsdrager aanvraagprocedure Telecommunicatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0009042

25 Regeling 
informatieprofiel DCS 
1800 gecombineerd met 
GSM

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette bestandsdrager verstrekking gegevens Telecommunicatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0009047

26 Regeling 
informatieprofiel GSM

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette Telecom http://wetten.overheid.nl/BWBR0006876

ministeriële 
regeling/avv

diskette verstrekking gegevens

magneetcartridge verstrekking gegevens
magneettape

28 Regeling vervolg 
verdeling frequenties 
commerciële radio-
omroep 2003

ministeriële 
regeling/avv

geldend diskette telecombedrijven http://wetten.overheid.nl/BWBR0015414

rijksoverheidgeldend Informatiebeveiligi
ng

gemeenten http://wetten.overheid.nl/BWBR0007253

21 Besluit voorschrift 
informatiebeveiliging 
rijksdienst – bijzondere 
informatie

27 Regeling Stuf-Woz geldend

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016435
verstrekking gegevens
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Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

interne regeling geldend diskette verstrekking gegevens
geluidsband

film
CD-rom

30 Mededelingen over de 
eindexamens 2004 voor 
vwo, havo, vmbo en 
vavo (september-
mededeling)

interne 
regeling/circulaire. 
NB, waarschijnlijk 
niet meer geldend 
(zie bij Rooster en 
hulpmiddelen etc.)

geldend diskette verstrekking gegevens onderwijs http://wetten.overheid.nl/BWBR0015615

31 Geruisloze overdracht 
(artikel 14 van de Wet 
op de 
vennootschapsbelasting 
1969), algemene 
machtiging voor 
afdoening verzoeken 
door de inspecteurs

beleidsregels geldend diskette verstrekking gegevens Vpb-plichtige 
ondernemingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007531

32 Publicatie Centraal 
Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs 
(CROHO) 2003 - 2004

beleidsregels geldend diskette verstrekking gegevens onderwijs http://wetten.overheid.nl/BWBR0015195

circulaire diskette verstrekking gegevens
Wordperfect 5.1

circulaire Uniform 
Beoordelingssystee
m Stoffen (UBS)

diskette

verstrekking gegevens bestuursorganen http://wetten.overheid.nl/BWBR000744934 Risicobeoordeling 
bestaande stoffen

geldend

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024157

33 Uitvoering en 
handhaving van het 
asbestbeleid door 
gemeenten

geldend staat ook nog als 
munteenheid fl in

asbestverwijderingsbedri
jven

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007417

29 Statuut documentaire 
informatievoorziening 
Financiën, 2008

ministerie
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Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

35 Examenreglement 
basisexamen 
inburgering

ministeriële 
regeling/avv

geldend DVD verstrekking gegevens onderwijsinstellingen http://wetten.overheid.nl/BWBR0019568

ministeriële 
regeling/avv

DVD

CD-rom

ministeriële 
regeling/avv

DVD

CD-rom

38 Regeling vaststelling 
inhaalprogramma’s 
beleggen

ministeriële 
regeling/avv

geldend DVD verstrekking gegevens onderwijsinstellingen http://wetten.overheid.nl/BWBR0021775

verstrekking gegevens onderwijs http://wetten.overheid.nl/BWBR001962537 Regeling OCW 
dagarrangementen en 
combinatiefuncties

geldend

36 Regeling aanmelding en 
publicatie 
tabaksingrediënten 2007

geldend verstrekking gegevens tabaksproducenten en -
importeurs

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022483
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Gegevensdragers en applicaties
Naam wet/regeling/ 
besluit

Type/aard Status per 
februari/m
aart 2010

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

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling/besluit 

beleidsregels CD-rom verstrekking gegevens http://wetten.overheid.nl/BWBR0027036

DVD
beleidsregels videoband verstrekking gegevens http://wetten.overheid.nl/BWBR0026423

DVD verstrekking gegevens

42 Regeling Snelloket avv geldend DVD http://wetten.overheid.nl/BWBR0026114

CD-rom gegevensopslag http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041ministeriële 
regeling/avv

43 Archiefregeling geldend maar ook NEN, 
ISO, NPR, etc.

41 Inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelas-
ting, investeringsaftrek

geldend

40 Omzetbelasting, 
toelichting Tabel I

geldend

                                                                                                                                                    FS-20100615.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


