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Doel 
1) U wordt gevraagd in te stemmen met de op pagina twee staande adviezen 

ontleend aan het bijgevoegde rapport. 
 
U wordt gevraagd kennis te nemen van: 
 
2) het nieuwe beleid van de Engelse overheid over open standaarden; 
3) de internationale standaardisatie bijeenkomst; 
4) participatie in de ISA1 groepen; 
5) opvolging van actie 23 uit de Digitale Agenda: “Provide guidance on ICT 

standardisation and public procurement.” 
 
Ad. 1 internationale verkenning 
Bijgevoegd is het tweede van drie rapporten (oktober 2010, maart 2011 en 
september 2011) over wat er in internationale gremia speelt op het gebied 
van standaardisatie en interoperabiliteit. Het onderzoek is in opdracht van het 
Forum uitgevoerd door een combinatie van NEN en HEC.  
Het doel van het rapport is om u zowel te informeren over ontwikkelingen in 
internationaal standaardisatieland, als om u te adviseren over waar nodig te 
ondernemen acties.  
 
In dit tweede rapport staan adviezen over elektronische documenten, 
factureren en aanbesteden. Tevens worden een aantal onderwerpen verder 
verkend: Financiële rapportage (XBRL), Beveiliging, Dienstencatalogus en 
Hergebruik.  
 

 
1 Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) 
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Uit het rapport blijkt dat een groot gedeelte van de ontwikkelingen waar het 
Forum direct mee te maken heeft al goed belegd is.  
 
Het rapport bevat adviezen over drie onderwerpen, zoals eerder geselecteerd 
door het Forum. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die 
actief gevolgd moeten worden door middel van participatie in groepen of 
abonnementen op nieuwsbrieven e.d. en onderwerpen die op afstand gevolgd 
kunnen worden door periodiek te informeren.  
 
Het Forum wordt geadviseerd: 
 

1) Over elektronische documentformaten:  
a) op afstand volgen van de ontwikkelingen omtrent 

documentformaten voor lange-termijn archivering (PDF/A) 
b) actief volgen van ontwikkelingen rondom ODF, OOXML, en de 

ISO vertaalstandaard.  
2) Over elektronisch factureren: 

a) op afstand volgen van het tot stand komen van multi-
stakeholdersfora inzake e-facturering in Nederland 

b) actief volgen van de Europese standaardisatie ontwikkelingen in 
onder meer de verschillende CEN groepen. Hierbij moet gelet 
worden of de Nederlandse ontwikkelingen (bijvoorbeeld het 
Functioneel model e-Factureren ) in pas lopen met de Europese 
ontwikkelingen.  

3) Over elektronisch aanbesteden: 
a) Op afstand volgen van de ontwikkelingen omtrent het 

elektronisch aanbesteden. 
 
Ad. 2 nieuw beleid Engelse overheid over open standaarden 
The Engelse Cabinet Office heeft eind februari een beleidsnota over  open 
standaarden uitgestuurd. De Engelsen kiezen, in lijn met het Nederlandse 
beleid, voor standaarden die royalty free beschikbaar zijn. Daarnaast leggen 
ze, net als de Nederlandse overheid, de koppeling met het inkoopbeleid van de 
overheid.  
"When purchasing software, ICT infrastructure, ICT security and other ICT 
goods and services, Cabinet Office recommends that Government departments 
should wherever possible deploy open standards in their procurement 
specifications."  
Zie: 
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/PPN%203_11%2
0Open%20Standards.pdf 
 
De Engelsen zijn uitgenodigd om tijdens de Forum vergadering in juni hun 
beleid op open standaarden toe te komen lichten en ervaringen met ons uit te 
wisselen. Tevens zullen de Engelsen waarschijnlijk gaan participeren in het 
internationale netwerk, zie ad. 3.  
 
Ad. 3 internationale standaardisatie bijeenkomt in Kopenhagen 
Het door het Forum informele opgerichte internationale netwerk van Europese 
landen komt in april bijeen in Kopenhagen. Het doel is wederom kennis uit 
wisselen en hergebruik bevorderen. Op het programma staan onder andere 
wetgeving en verplichting van standaarden en authenticatie standaarden. Voor 
alle onderwerpen, zie bijlage 2.  
 
Ad. 4 ISA groepen 
De activiteiten van de Europese Commissie over standaardisatie en 
interoperabiliteit komen op stoom. De acties genoemd in de Digitale Agenda 

FS20110412.04

http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/PPN%203_11%20Open%20Standards.pdf
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/PPN%203_11%20Open%20Standards.pdf


 

  
 

   Pagina 3 van 3 
 

 
 

 

 
 

 

 

en het E-overheid Actieplan krijgen concreet vorm via activiteiten die zich 
afspelen bij het Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) 
programma en de pilots van het CIP ICT-PSP-programma (zie bijgevoegd 
rapport). Er wordt binnen ISA o.a. gewerkt aan een Europese 
Interoperabiliteits Architectuur (EIS), en aan implementatie van de Europees 
Interoperabiliteitsraamwerk2. Het Bureau heeft geparticipeerd in de drie 
cluster groepen van ISA.  
 
Voor het vervolg is afgesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de ISA groepen, dat het Forum 
participeert in het onderdeel SEMIC. SEMIC heeft als doel semantische 
interoperabiliteit te bereiken op EU niveau. Nog onduidelijk is of participatie in 
andere groepen nuttig is, in aanmerking komen de ISA groepen Raising 
interoperability awareness, het Interoperability maturity model en het NIFO 
(National Interoperability Framework Observatory). Zodra daar meer over 
bekend wordt u daarover geïnformeerd. De onderdelen waar het Bureau 
eerder in participeerde (CAMSS3 en EIF4) komen niet terug in het ISA 
programma.  
 
Ad. 5 ICT standaardisatie en aanbesteden 
In de Digitale Agenda van de Europese Commissie staan zeven acties over 
standaardisatie en interoperabiliteit5. Voor één van de acties (nummer 23) 
over ICT standaardisatie en aanbesteden wordt een impact analyse gemaakt 
waar nu een tender voor is uitgeschreven, zie 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsC
allPage&call_id=400. De analyse moet uitwijzen hoe op een goede manier naar 
ICT standaarden gevraagd kan worden in aanbestedingen. Gezien dat het “pas 
toe of leg uit” beleid rechtstreeks ingrijpt op aanbestedingen is dit van direct 
belang voor het Forum.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                               
2 zie het ISA werkprogramma voor een volledig overzicht: 
http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm 
3 Common Assessment Method for Standards and Specifications, zie 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7407.html 
4 European Interoperability Framework 
5 Zie http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=44 
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