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Bijlagen: 
1. Notitie KvK over StUF 
2. Notie EL&I over 
normenbeleid 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE   
 
 
 
Agendapunt: 8 
Bijlagen: Zie kolom hiernaast 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Stuurgroep open standaarden 
Datum: 9 september 2011 Versie 1.0 
Betreft: Open Standaarden – Voortgang 

Doel 
U wordt gevraagd kennis te nemen van: 
 
1) Notitie KvK over problematiek StUF (toelichting door Cor Franke) 
2) Notitie EL&I over consequenties van normenbeleid  
3) Nieuwe standaarden op de lijsten 
4) Standaarden in procedure 
5) Relevante zaken m.b.t. standaarden op de lijsten 

- Oprichting Nationaal Forum SEPA migratie 
- Uitvoering adoptie-advies IPv4/IPv6 
- Uitvoering adoptie-advies Webrichtlijnen 
- SETU en DigiInkoop 
- Digikoppeling en STuF 
 

6) Indeling van standaarden  
7) Uiterste aanmelddatum nieuwe ronde toetsingsprocedure 
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Toelichting 

Ter kennisname: 
 
Ad 1. Notitie KvK over problematiek StUF [bijlage 1] 
Toelichting door Cor Franke 
De Kamer van Koophandel (KvK) werkt aan de basisregistratie Nieuw 
Handelsregister (NHR). Als uitwisselstandaard overweegt men StUF. Men 
heeft reeds een onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid. KvK is 
opgevallen dat StUF op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staat met een beperkt 
organisatorisch werkingsgebied, namelijk “Gemeenten en ketens 
waarbinnen gemeenten participeren”. De afnemersgroep van NHR is 
breder. De KvK wil richting afnemers één toekomstvaste, gedragen 
standaard gebruiken. In de bijgaande notitie aan Programmaraad Stelsel 
Basisregistraties en aan Forum Standaardisatie licht KvK de problematiek 
toe en doet zij een voorstel voor een aantal acties.  
 
Voor informatie over StUF op ‘pas toe of leg uit’-lijst zie: 
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/stuf  
 
 
Ad 2. Notitie EL&I over consequenties van normenbeleid [bijlage 2]  
Het kabinet heeft beleidsstandpunten geformuleerd over normen. Eén van 
de punten daarin is dat nationale normen die in regelgeving dwingend 
worden voorgeschreven, kosteloos beschikbaar komen. In bijgaande notie 
is beschreven hoe dit beleid zich verhoudt tot het beleid m.b.t. open ICT-
standaarden. Voor achtergrondinformatie over het normenbeleid zie: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/07/01/kabinetsreactie-op-project-
kenbaarheid-van-normen-en-normalisatie.html  
 
 
Ad 3. Nieuwe standaarden op de lijsten 
Op 23 juni 2011 heeft het College Standaardisatie op advies van het Forum 
drie nieuwe open standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst geplaatst. Het 
gaat om standaarden voor: 

- toegankelijke websites (Webrichtlijnen versie 2); 
- uniform Europees betalingsverkeer (SEPA-standaarden); en  
- vindbaarheid van leermateriaal (NL LOM).  

 
Daarnaast is de MIME-standaard (structuur e-mailberichten) opgenomen 
op de lijst met gangbare open standaarden. 
 
Voor nieuwsbericht zie: 
http://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/overheid-kiest-voor-
drie-nieuwe-standaarden/  
Voor de lijsten zie: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/  
 
 
Ad 4. Standaarden in procedure 
Afgelopen zomer hebben de openbare consultaties van de expertadviezen 
plaatsgevonden voor een aantal nieuw aangemelde standaarden voor de 
‘pas toe of leg uit’-lijst. Het gaat om de volgende standaarden:  
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- OWMS, de metadatastandaard voor de vindbaarheid van 
overheidsinformatie op het internet.  

- IFC, een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van 
bouwinformatie. 

- STOSAG, een standaard voor informatie-uitwisseling bij afvalzameling. 
- XACML/WS-policy, standaarden voor uitwisseling van autorisatie-

informatie. 
 
Naast deze standaarden zijn ook twee reeds opgenomen standaarden in 
procedure. Het betreft een verwijderverzoek voor WSRP (portlets) en een 
verzoek tot het opnemen van een nieuwe versie voor ODF 
(documentformaat). In de oktober-vergadering van het Forum zal besloten 
worden over de adviezen aan het College over deze standaarden.  
 
Voor DKIM (betrouwbaarheid herkomst e-mail) heeft de eerste 
expertbijeenkomst niet geleid tot een definitief expertadvies. Er komt een 
vervolgbijeenkomst. De vorming van een expertgroep voor SIKB 
(uitwisseling bodem-informatie) duurde wat langer dan verwacht. In het 
najaar van 2011 zal deze bijeenkomen. 

 
Voor een overzicht van standaarden in procedure zie: 
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-standaarden/in-
behandeling  
 
 
Ad 5. Relevante zaken m.b.t. standaarden op de lijsten 
 
 Oprichting Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) 

NFS gaat de invoering van de SEPA-standaarden begeleiden. De 
oprichting is in lijn met het aanvullende adoptie-advies van het College 
Standaardisatie bij de opname van de SEPA-standaarden op de ‘pas toe 
of leg uit’-lijst. Voor het nieuwsbericht zie: 
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-
2011/dnb255175.jsp  
 

 Uitvoering adoptie-advies IPv4/IPv6 
Bij de opname van IPv4/IPv6 in november 2010 op de ‘pas toe of leg 
uit’-lijst heeft het College Standaardisatie het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgeroepen om er voor te 
zorgen dat de standaarden worden opgenomen in de interne netwerk- 
en systeeminfrastructuur van de overheid en in voorzieningen van de e-
Overheid. Ook in de Digitale Agenda van EL&I staat de ambitie van de 
Rijksoverheid: “Het kabinet wil dat alle internetpagina’s en e-
mailadressen van de (rijks)overheid uiterlijk in 2013 bereikbaar zijn via 
de internet standaard IPv6.”. 
 
Aan BZK is begin juli 2011 gevraagd naar de stand van zaken. Daarbij 
is o.a. gewezen op het belang van het claimen van een IPv6-
nummerblok en het maken van een nummerplan. Het huidige 
nummerplan voor de overheid (Diginetwerk IP-plan), dat wordt beheerd 
door Logius, heeft alleen betrekking op IPv4. Tot op heden is van 
DGOBR/BZK nog geen inhoudelijk reactie ontvangen. 
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 Uitvoering adoptie-advies Webrichtlijnen 
Van Binnenlandse Zaken is op 15 juni en 8 september de volgende 
reactie ontvangen op de aanvullende adoptie-adviezen die door 
Forum/College zijn gedaan bij de opname van Webrichtlijnen versie 2 
op de ‘pas toe oef leg uit’-lijst. 
----------------------- 
1. Bieden van implementatieondersteuning 
Voor de nieuwe versie van de webrichtlijnen blijft de ondersteuning via 
de website www.webrichtlijnen.nl beschikbaar. Ook komt er een 
overgangstermijn van 3 jaar zodat website-eigenaren de ruimte hebben 
om de nieuwe versie van de webrichtlijnen te implementeren binnen 
het investeringsritme van websites (ongeveer eens in de drie jaar een 
nieuwe website). Op deze manier hoeft het overheden niks extra’s te 
kosten om de nieuwe versie te implementeren. Na deze drie jaar 
(d.w.z. na 2014) stopt ook de ondersteuning voor de oude versie van 
de webrichtlijnen.  
De zorgen over de beperking van de implementatieondersteuning zijn 
bekend. De afgelopen vier jaar was er voor de webrichtlijnen extra geld 
waardoor ondersteuning in de vorm van een servicedesk mogelijk was. 
Die vier jaar zijn voorbij en over de hele linie zijn bezuinigingen 
noodzakelijk waardoor de capaciteit beperkter is. Daarom worden alle 
vragen en antwoorden uit de servicedesk op de website gezet zodat 
kennis breder wordt gedeeld. Daarnaast zal op de website meer 
informatie komen over het meenemen van de webrichtlijnen in de 
aanbesteding van een nieuwe website. De implementatieondersteuning 
is en blijft, zeker de komende 4 jaren, van kracht. Het landelijk 
webrichtlijnenteam blijft functioneren, maar de servicedesk is gesloten.  
 
2. Uitwerken adoptiestrategie  
BZK zal de adoptiestrategieën bekijken maar wel met in het 
achterhoofd de beperktere capaciteit bij het project webrichtlijnen. BZK 
blijft in overleg met stichting Waarmerk Drempelvrij. Daarnaast blijft 
BZK middels de adviesgroep webrichtlijnen in actief contact met de 
stakeholders. Wanneer daar haalbare strategieën uit komen worden 
deze opgepakt. Voorbeeld hiervan is het streven meer informatie over 
aanbestedingen te geven via de webrichtlijnen-website. 
 
3. Aanpassen en heroverwegen van regelgeving 
Zoals wellicht bekend heeft de minister van BZK aangegeven dat 
afhankelijk van de implementatieresultaten besloten zal worden voor 
een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit fungeert als een borging van 
de i-NUP afspraken. 
 
4. Webrichtlijnen internationaal inbrengen 
Dit is bij de totstandkoming van versie 2 uitgebreid gebeurd. Daarnaast 
woont BZK overleggen bij van de Europese Commissie die over 
toegankelijkheid gaan en daar wordt ook bekendheid gegeven aan de 
webrichtlijnen. Ook draait Nederland mee in een internationaal 
consortium dat meedingt naar een project rond het toetsen van 
toegankelijkheid. Deze opdracht is echter nog niet gegund. 
----------------------- 
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 SETU en DigiInkoop 
Met DigiInkoop/Logius (Menno van Drunen) en BZK (Harold Thijssen) is 
contact geweest over de toepassing van de SETU-standaard n.a.v. 
berichten dat de implementatie zou afwijken van de standaard. 
Hieronder volgt hun toelichting. 
---------------- 
De SETU-standaard staat sinds 20 mei 2009 op de “pas toe of leg uit”-
lijst. De huidige implementatie van DigiInkoop wijkt op twee punten af 
van de SETU-standaard: 
1) Voor de berichten “bestelling” en “bestelbevestiging” worden 
afwijkende berichten gebruikt.  
2) Daarnaast zijn er 5 functionele aanvullingen die niet passen in de 
huidige SETU implementatie maar wel in de internationale HR-XML 
SIDES standaard waarvan SETU de Nederlandse implementatie is.  
 
De stuurgroep DigiInkoop is op 24 augustus jl. akkoord gegaan met 
deze afwijkingen en heeft daarvoor de onderstaande “uitleg”. De uitleg 
zal ook worden opgenomen in het jaarverslag 2011 van Logius.  
Ad 1) De huidige implementatie is conform PVE, functioneel werkt de 
huidige oplossing en de afwijking komt vaker voor in de markt. De 
afwijking wordt wel op de lijst met later te beschouwen punten 
geplaatst en er wordt afgesproken dat Logius zich meldt bij de 
stuurgroep indien de uitleg ten aanzien van de afwijking niet wordt 
geaccepteerd. 
Ad 2) Deze 5 aanvullingen zijn voorzien van een positief advies door de 
SETU werkgroep aan het SETU bestuur en zullen naar verwachting 
volgend jaar worden opgenomen in de nieuwe versie van de SETU 
standaard. Dit kan niet eerder omdat het SETU bestuur niet eerder een 
nieuwe versie zal vaststellen. 
---------------- 
 

 Digikoppeling en STuF 
Om gemeenten de nieuwste mogelijkheden te kunnen laten gebruiken 
hebben KING en Logius samen uitgewerkt hoe voor berichten met de 
universele berichtenstandaard StUF gebruik gemaakt kan worden van 
de Digikoppeling 2.0 standaard.  De StUF Regiegroep heeft daartoe een 
update van de StUF-protocolbinding (versie 3.02) op 8 juni de status 'in 
gebruik' gegeven.  Zie voor nadere informatie: 
http://www.logius.nl/actueel/item/titel/logius-en-king-vernieuwen-e-
overheid-standaarden/  
 

 
 
Ad 6. Indeling van standaarden van de lijsten 
Uit zowel het College Standaardisatie als verschillende partijen in de 
omgeving kwam de vraag om samenhang in de standaarden van de lijsten 
aan te geven en duidelijker te maken wat voor soort standaarden het 
betreft. Het Bureau is daarom in samenwerking met een aantal experts 
bezig om een duidelijke indeling te maken van de standaarden. In de 
Forum-vergadering van oktober wordt dit het concept aan het Forum 
voorgelegd. 
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Ad 7. Uiterste aanmelddatum nieuwe ronde toetsingsprocedure 
De volgende deadline voor het aanmelden van standaarden is 6 november 
2011. De behandeling van de aanmelding en eventuele toetsing vindt dan 
plaats in de eerste helft van 2012 en het definitieve besluit m.b.t. opname 
op de lijsten wordt dan op zijn vroegst in mei 2012 genomen. 
 
De planning van het selectieproces voor 2012 is afhankelijk van de datum 
van de collegevergaderingen in dat jaar. Deze zal binnenkort worden 
opgesteld. 
 
Vanaf nu wordt gewerkt met de nieuwe toetsingscriteria/procedure die op 
23 juni 2011 zijn vastgesteld door het College Standaardisatie. 
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