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FORUM STANDAARDISATIE   
COLLEGE STANDAARDISATIE    
Concept 
 
Agendapunt: 03 College stukken 
Bijlagen: Zie kolom hiernaast 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Stuurgroep open standaarden 
Datum: 25 maart 2011 Versie 0.9 
Betreft: Stand van zaken Open standaarden 

Doel 
U wordt gevraagd om in te stemmen met: 
1) Adviezen voor opname op lijst met open standaarden voor 'pas 

toe of leg uit' van: 
 NL-LOM (metadatering leermateriaal) 
 Webrichtlijnen versie 2 (toegankelijke websites) 
 SEPA-standaarden (semantiek van betalingsverkeer) 

2) Advies voor het niet opnemen van: 
 Samenwerkende Catalogi (uitwisseling metadata 

overheidsproducten- en diensten) 
3) Advies voor opname op lijst met gangbare open standaarden van: 

 MIME (structuur en codering van e-mailberichten) 
4) Aangepaste toetsingsprocedure en criteria 

 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 
5) Opname van Geo-standaarden op lijst met open standaarden voor 

'pas toe of leg uit' 
6) Status aanmelding NT(A) (financiële verantwoordingsinformatie) 
7) Status aanmelding Functioneel model e-Factureren (Semantiek 

elektronisch facturen) 
8) Status WSRP (Portlets, d.w.z. herbruikbare webcomponenten) 
9) Stand van zaken lijsten met open standaarden 
10) Onderzoek Algemene Rekenkamer 
11) Onderzoek Binnenlandse Zaken  
12) Publicatie met bundeling wetenschappelijke literatuur over 

standaardisatie en interoperabiliteit 
13) Interview Erwin Bleumink (SURFnet) en Nico Westpalm van Hoorn 

(Forum Standaardisatie) over IPv6 in Logius-magazine Koppelvlak 
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Toelichting 

 
Ter besluitvorming: 
 
N.B. de achterliggende expertadviezen en ontvangen 
consultatiereacties zijn beschikbaar via: http://www.open-
standaarden.nl/aanmelden/standaarden-in-behandeling/  
 
Ad 1. Adviezen voor opname op lijst met open standaarden voor 
'pas toe of leg uit' van: 
 
- NL-LOM (metadatering leermateriaal) [Bijl. A] 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. opname van de standaard NL-LOM op lijst met open standaarden 
voor ‘pas toe of leg uit’ 

2. het door de expertgroep voorgestelde toepassings- en 
werkingsgebied. 

 
- Webrichtlijnen versie 2 (toegankelijke websites) [Bijl. B en B1] 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. de opname van Webrichtlijnen versie 2 op de lijst met open 
standaarden voor 'pas toe of leg uit', onder de volgende 
voorwaarden: 
 In de beheerprocedure moet duidelijk worden gemaakt, hoe 

deelname aan de werkgroep Webrichtlijnen mogelijk wordt 
gemaakt voor belangstellende organisaties of individuen. Het 
aangepaste document (of de wijzigingen) dienen ter beoordeling 
aan de expertgroep te worden voorgelegd, zodat opnieuw een 
toetsing aan dit criterium kan worden uitgevoerd. 

 De beheerprocedure moet vervolgens geformaliseerd en 
bekrachtigd worden door de nieuwe beheerorganisatie Logius. 

2. het bijbehorende functioneel toepassingsgebied en organisatorisch 
werkingsgebied; 

3. het oproepen van BZK om een viertal aanvullende acties ter verdere 
bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te 
voeren, namelijk: 

 Bieden van implementatieondersteuning; 
 Uitwerken van adoptiestrategie; 
 Aanpassen en heroverwegen van regelgeving; 
 Webrichtlijnen internationaal inbrengen. 

 
- SEPA-standaarden (semantiek van betalingsverkeer) [Bijl. C] 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. de opname van de SEPA-standaarden (SCT en SDD) op de lijst met 
open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’;  

2. het door de expertgroep gedefinieerde functionele 
toepassingsgebied en organisatorische werkingsgebied; 

3. het oproepen van: 
a. de bancaire sector om initiatief te nemen voor  

implementatieondersteuning en voor verdere standaardisatie; 
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b. SEPA Nederland om operationele aspecten van de migratie te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld. 

c. De betrokkenheid van Nederland en de Nederlandse overheid bij 
de (door-) ontwikkeling van de SEPA-standaarden te vergroten. 
Dit kan middels een afvaardiging van de Nederlandse overheid 
in het Stakeholder Forum of het voordragen van een Nederlands 
onafhankelijk lid in het Scheme Management Committee. Het 
ministerie van Financiën lijkt voor beide activiteiten de meest 
aangewezen partij.  

 
Ad 2. Advies voor het niet opnemen van: 
Samenwerkende Catalogi (uitwisseling metadata 
overheidsproducten- en diensten) [Bijl. D] 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd: 
 

1. 
a.  in te stemmen met het niet opnemen van de standaard 

Samenwerkende Catalogi op lijst met open standaarden voor 
‘pas toe of leg uit’; 

 
b.  het belang van een goede standaard voor het verzamelen en 

uitwisselen van metadata over overheidsproducten en -
diensten te onderschrijven. 

 
2. BZK/ICTU op te roepen om:  

a. de standaard door te ontwikkelen en hierbij de standaard en 
het beheer op een hoger volwassenheidsniveau te brengen; 

b. meer aandacht te hebben voor gerelateerde standaarden en 
de openheid van het beheer; 

c. de standaard opnieuw aan te melden als de genoemde  
verbeterpunten zijn opgepakt. 

 
Ad 3. Advies voor opname op lijst met gangbare open 
standaarden van: 
MIME (structuur en codering van e-mailberichten) [Bijl. E] 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. opname van de standaard MIME op de lijst met gangbare 
standaarden;  

2. het door de expert gedefinieerde functionele toepassingsgebied. 
 
Ad 4. Advies aangepaste toetsingsprocedure en criteria [Bijl. F1, 
F2 en F3] 
 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met de 
aangepaste toetsingsprocedure en -criteria.  
 
Toelichting: 
In vorige Forum-vergadering bent u op de hoogte gesteld van de 
openbare consultatie van de aangescherpte toetsingsprocedure en 
criteria. Deze consultatie liep van 7 februari t/m 7 maart en is 
inmiddels beëindigd. Tijdens de consultatie is een reactie ontvangen 
van de Belastingdienst en een gezamenlijke reactie van Logius, 
Geonovum en KING. Beide reactie zijn bijgevoegd. Waar mogelijk is de 
input van deze partijen in het document verwerkt.  
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In het document is ook de omgang met versies verwerkt. De lijn m.b.t. 
omgang met versies van standaarden is mede opgesteld n.a.v. het 
commentaar van het Ministerie van Financiën over Forum-notitie 
(CS08-11-02E). Zij kunnen zich vinden in de nieuwe lijn. Tegelijkertijd 
geven ze aan dat lifecyclemanagement (LCM) van standaarden binnen 
de overheid nog structureler opgepakt zou moeten worden. Er volgt 
overleg over welke aanvullende rol het Forum hierbij zou 
kunnen/moeten spelen.  
 
Na instemming van het Forum en het College worden de nieuwe 
procedure en criteria eind mei 2011 in gebruik genomen. Tot die tijd 
blijven de huidige criteria van toepassing. Het voornemen is om de 
nieuwe criteria bij aanmeldingen tot de genoemde datum in ‘schaduw’ 
mee te toetsen. Deze schaduwtoetsing dient louter als gewenning en 
oefening met de nieuwe criteria en is niet van invloed op de toetsing 
van de aangemelde standaarden. 
 
Ter kennisname: 
Ad 5. Opname Geo-standaarden op lijst met open standaarden voor 
'pas toe of leg uit' 
In november 2010 heeft het College Standaardisatie besloten om de set 
Geo-standaarden op te nemen op de 'pas toe of leg uit'-lijst op het 
moment dat twee herziene onderdelen van de set definitief zijn vastgesteld 
(notitie CS08-11-02B en verslag). De stuurgroep open standaarden heeft 
op 23 maart geconstateerd dat deze onderdelen zijn vastgesteld. Het gaat 
om: 

1. Simple features profile op ISO 19136:2007 
Documentnaam: Geography Markup Language (GML) simple 
features profile 
Versie: 2.0 Approved for release 
Datum: 2010-10-07 
Vindplaats: 
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=39853 

2. Standaard: NEN 3610 (nl), Basismodel Geo-informatie - Termen, 
definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van 
informatie over aan de aarde  gerelateerde ruimtelijke objecten 
Versie: NEN 3610:2011 
Datum: maart 2011 
Vindplaats: http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NEN-
36102011-nl.htm  
 

Tijdens het NOiV-congres (24 maart) is de opname van de Geo-
standaarden bekend gemaakt. 
 
Ad 6. Status aanmelding NT(A) (financiële verantwoordings-informatie) 
Overleg met belanghebbenden vindt op initiatief van Steven Luitjens plaats 
op 11 april. Steven licht uitkomsten tijdens Forum-vergadering op 12 april  
mondeling toe. De stuurgroep Open standaarden merkt op dat de periode 
van 1 jaar voor het aanmelden van taxonomieën, die bij de opname van 
XBRL op 18 maart 2010 door Forum/College is gesteld, inmiddels is 
verstreken. 
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Ad 7. Status aanmelding Functioneel model e-Factureren (Semantiek 
elektronisch facturen) 
Over de voortgang is onderstaande tekst van EL&I ontvangen: 
"We hebben TNO (Jack Verhoosel) gevraagd om in opdracht van ons het 
model geschikt te maken, d.w.z. aanpassingen inhoudelijk te doen zoals 
aangegeven in het intake-advies van 13 december 2010 en het 
beheermodel aan te passen zodat het voldoende open is. 
TNO maakt ook een onderbouwde schatting van de kosten voor het 
structurele beheer van het model door Logius. De bedoeling is om deze 
kosten in het exploitatiemodel van Digipoort voor e-factureren mee te 
nemen zodat het structurele beheer geborgd is (ook één van de 
kritiekpunten uit het advies van 13 december 2010). 
Waarschijnlijk lukt het TNO niet om dit voor 6 mei af te ronden maar de 
eerstvolgende indieningstermijn voor de toetsingsprocedure wel. 
Ik krijg deze week van TNO het projectplan inclusief planning." 
 
Ad 8. Status WSRP (d.w.z. herbruikbare webcomponenten) [Bijl. G1 & 
G2] 
Het College Standaardisatie heeft op 18 november 2009 besloten om 
WSRP versie 2 op de lijst met open standaarden die vallen onder het 
'pas toe of leg uit'-beleid' te plaatsen. Daarbij is aangetekend dat “met 
LNV zal worden gekeken of en hoe een implementatieprofiel voor WSRP 
beschikbaar kan komen”. In overleg tussen Bureau Forum 
Standaardisatie, (indertijd) LNV en Logius is er voor gekozen om de 
uitwerking van dit profiel op te pakken binnen het Technisch Overleg 
Digikoppeling. 
 
De uitkomst van het advies is als volgt: 
"Voorstel is om de uitwerking van het WSRP profiel uit te stellen tot er 
een behoefte aan het gebruik hiervan tussen verschillende overheden 
ontstaat. Ook worden organisaties geadviseerd om als zij niet kunnen 
volstaan met Digikoppeling kennis te nemen van door de werkgroep 
geïdentificeerde alternatieven. 
 
Behalve terugkoppeling van bevindingen, wil het Technisch Overleg 
ook een advies geven over de positie van WSRP op de lijst met 
standaarden om de noodzaak tot explain te voorkomen. De 
standpunten zijn hierbij verdeeld tussen uitgesproken en genuanceerd: 
 
 Advies aan het College Standaardisatie om WSRP van de lijst te 

verwijderen: (6 maal); 
 Advies om WSRP van de lijst te verwijderen maar laat aan het 

Bureau Forum Standaardisatie over om het College hierin te 
adviseren: (4 maal); 

 Aanleiding om WSRP op de lijst te zetten is vervallen (2 maal)." 
 
Het advies van het Technisch Overleg Digikoppeling kan volgens de 
stuurgroep Open standaarden worden opgevat als een verzoek tot 
verwijdering. Het Bureau zal de expertgroep, die betrokken is geweest 
bij de opname, hierover consulteren. 
 
Ad 9. Stand van zaken lijsten met open standaarden  
 Overzicht: Standaarden in procedure [Bijlage H] 
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 Aangepaste "pas toe of leg uit"-lijst inclusief Geo-standaarden [Bijlage 
I] 

 Deadline nieuwe aanmeldingen: Om voor behandeling in de tweede 
helft van 2011 in aanmerking te komen dienen standaarden vóór 6 mei 
aangemeld te worden. 

 
Ad 10. Onderzoek Algemene Rekenkamer 
 Rapport "Open standaarden en opensourcesoftware bij de 

rijksoverheid" door Algemene Rekenkamer - 
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/
2011/03/Open_standaarden_en_opensourcesoftware_bij_de_rijksoverh
eid 

 Reactie minister BZK mede namens minister EL&I  - 
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Bronnen/201
1/03/Open_standaarden_en_opensourcesoftware_bij_de_rijksoverheid/
Reactie_minister_BZK_mede_namens_minister_EL_I  

 Reacties in pers op en discussie over rapport Algemene Rekenkamer: 
http://bit.ly/fiP8VV en http://linkd.in/gHnbOT  

 
Ad 11. Onderzoek Binnenlandse zaken 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) biedt de 
Tweede Kamer het onderzoek opensourcesoftware en open standaarden 
aan. Tijdens het AO ICT-projecten van de rijksoverheid van 17 februari jl. 
heeft het Kamerlid Janssen om dit onderzoek gevraagd. 
Brief: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/03/08/kamerbrief-onderzoek-
opensourcesoftware-en-open-standaarden.html 
Bericht in Binnenlands Bestuur: 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/gewraakt-bzk-rapport-open-source-
levert-miljard-op.855044.lynkx 
 
Ad 12. Publicatie met bundeling wetenschappelijke literatuur over 
standaardisatie en interoperabiliteit 
Het boek State of the Art on Semantic IS Standardization, Interoperability 
& Quality biedt een overzicht aan feiten, raamwerken, definities, en andere 
leerpunten over interoperabiliteit en standaardisatie, die opgenomen zijn in 
wetenschappelijk literatuur. Zo wordt ingegaan op de extra kosten (circa 1 
miljard dollar) die de Amerikaanse automobielindustrie per jaar kwijt is 
door gebrek aan interoperabiliteit. Ook wordt het voorbeeld aangehaald 
van de vele tienduizenden mensen die in (Amerikaanse) ziekenhuizen 
overlijden door fouten die deels te wijten zijn aan gebrek aan 
standaardisatie.  
Zie: https://noiv.nl/files/2011/03/SOTA.pdf  
 
Ad 13. Interview Erwin Bleumink (SURFnet) en Nico Westpalm van 
Hoorn (Forum Standaardisatie) over IPv4/IPv6 in Logius-magazine 
Koppelvlak 
Zie: http://www.logius.nl/actueel/item/titel/zonder-ipv6-geen-digitale-
communicatie/  
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