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Doel 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 
 

1) Al dan niet in procedure nemen van de volgende standaarden: 

 

 Ondernemingsdossier (hergebruik van ondernemingsinformatie) 

 CMIS  (uitwisselingsformaat voor contentmanagement 

systemen) 

 Semantisch model e-factureren (factuurelementen en betekenis) 

 

 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van:  

 

2) Het doorzetten van het positieve opnameadvies aan het College van:   

 

 DNSSEC  (beveiliging koppeling domeinnamen met ip-adressen) 

 VISI       (bouwprocesmanagement) 

 

 

3) Het aanvullende advies m.b.t. de opname van SIKB 
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Ter besluitvorming 
 

Ad 1. Al dan niet in procedure nemen van de volgende standaarden 

 

Ondernemingsdossier1 (hergebruik van ondernemingsinformatie) 

Het ondernemingsdossier doet dienst als één informatiebron van een 

onderneming voor al haar overheden.  Overheden (her)gebruiken de 

informatie uit het ondernemingsdossier waardoor de regeldruk voor 

ondernemingen én overheden vermindert.   

 

In april is het Ondernemingsdossier (specifiek NTA 9040) door min. 

EL&I aangemeld voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De aangemelde versie 

1 voldoet aan de voorwaarden voor toetsing. Echter, uit de intake is 

gebleken dat in augustus 2012 versie 2 wordt vastgesteld en  dat deze 

niet backwards compatible zal zijn met versie 1.  

 

Daar staat tegenover dat de wijziging van versie 1 naar 2  technisch 

klein is. Bovendien hebben de gebruikers van versie 1 gezamenlijk 

besloten tot de aanpassing naar versie 2, waardoor bekend is wat het 

effect van de voorziene migratie zal zijn en de ondersteuning en het 

gebruik van versie 2 zijn gegarandeerd.  

 

Om oponthoud te voorkomen wordt geadviseerd om versie 1 van de 

strandaard in combinatie met het concept van versie 2 in procedure te 

nemen.  Er is voldoende expertise beschikbaar om over beide versies 

een gedragen uitspraak te kunnen doen.  Voor het einde van de 

toetsingsprocedure is bovendien de huidige gebruikersgroep 

gemigreerd naar de nieuwe versie van de standaard, waardoor 

ervaringen en knelpunten voortkomend uit de migratie, kunnen worden 

meegenomen in de advisering naar het College in november 2012.  

 

 

CMIS (uitwisselingsformaat voor contentmanagement systemen) 

CMIS (Content Management Interoperability Services) is een open 

standaard die organisaties in staat stelt om ongestructureerde informatie 

zoals documenten, e-mails of andere content toegankelijk te maken voor 

andere toepassingen. CMIS biedt een oplossing voor koppelingen tussen 

systemen waar nu vaak specifiek maatwerk voor moet worden gemaakt .  

 

Er wordt geadviseerd om op dit moment CMIS nog niet in procedure te 

nemen. Hoewel CMIS internationaal al een redelijk gebruikte en een goed 

ondersteunde standaard is, blijkt het in Nederland vooralsnog moeilijk om 

voldoende gebruikers en aanbieders in kaart te brengen om op korte 

termijn voldoende expertise te verzamelen voor een toetsing.  

 

Om de aanmelder te ondersteunen in deze opdracht zal het BFS via de 

eigen website een oproep doen richting  gebruikers en aanbieders om zich 

te melden.   

 

 

 

 

                                                
1 Zie: www.ondernemingsdossier.nl  
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Semantisch model e-factureren2 (factuurelementen en betekenis)  

 

Het Semantisch factuurmodel is in november 2011 aangemeld voor 

toetsing in de eerste helft van 2012.  Tijdens de intake zijn een aantal 

knelpunten geconstateerd die het in procedure nemen van de standaard in 

de weg staan.  

 

In de week van 4 juni zal de stuurgroep open standaarden de rapportage 

m.b.t. deze knelpunten beoordelen.  

 

Om in redelijkheid nog in de 2e helft van 2012 te kunnen toetsen moet  

aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  

 

 Uiterlijk 5 juni moet de nieuwe versie van de standaard beschikbaar 

zijn voor de stuurgroep open standaarden.  

 De stuurgroep open standaarden constateert dat de eerder 

benoemde knelpunten weggenomen zijn. 

 

De stuurgroep zal het  Forum tijdens het overleg van 12 juni adviseren 

over het al dan niet in procedure nemen van de standaard. 

 

  

Ter kennisname  

 
 

Ad 2. Het doorzetten van het positieve opnameadvies aan het 

College van:   

 

 

DNSSEC  (beveiliging koppeling domeinnamen met ip-adressen) 

Tijdens het Forumoverleg van 12 april is de stuurgroep open standaarden 

gemachtigd om namens het Forum de voorwaardelijke opnameadviezen 

door te zetten naar het College, mits voor 24 mei de geconstateerde 

knelpunten zouden zijn weggenomen.  In het geval van DNSSEC was de 

voorwaarde waaraan voldaan moest worden:  

 

“De registratieverplichting geldt enkel indien „signed domain names‟ 

bij een registry van een top-level domein geautomatiseerd 

aangevraagd kunnen worden”. (p23 expertadvies3) 

 

 

Op 15 mei heeft het SIDN aangegeven deze handeling vanaf die datum  

is geautomatiseerd4 en daarmee is voldaan aan de voorwaarde voor 

opname. Het positieve opnameadvies is naar het College doorgezet 

voor besluitvorming op 15 juni.   

 

 

 

 

 

                                                
2 https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/semantisch-model-e-factureren 
3 https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2012/0612/120213_Expertadvies_DNSSEC.pdf 
4 https://www.sidn.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/beveiliging-nl-domeinnamen-met-dnssec-mogelijk/ 
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VISI (bouwprocesmanagement) 

Voor VISI waren er vier punten voorwaardelijk voor een definitief positief 

opnameadvies5: 

 

- De licentievorm moet worden aangepast 

- De financiering moet voor tenminste 3 jaar worden gegarandeerd 

- Er moet een bezwarenprocedure beschikbaar zijn 

- De besluiten van de stuurgroep moeten worden gepubliceerd.  

 

De aanmelder heeft over deze voorwaarden gerapporteerd en deze naar 

oordeel van de expertgroepvoorzitter en de stuurgroep open standaarden 

naar tevredenheid ingevuld. Er is voldaan aan de voorwaarden voor een 

positief opnameadvies.  Dit advies is naar het College doorgezet voor 

besluitvorming op 15 juni.  

 

 

 

Ad 3. Het aanvullende advies m.b.t. de opname van SIKB 

 

Tijdens het Forumoverleg van 12 april is in het Forum de vraag gesteld of 

met het huidige geformuleerde toepassingsgebied het ambitieniveau m.b.t. 

de SIKB standaard niet te laag wordt gelegd. Specifiek is nog onduidelijk 

hoe het gebruik van SIKB in de 2e fase van de BRON (basisregistratie 

ondergrond) zich verhoudt tot de standaarden die gebruikt kunnen worden 

in de 1e fase van de BRON.  

 

De stuurgroep open standaarden is door het Forum gemachtigd hier indien 

noodzakelijk het opname advies op aan te passen en deze namens het 

Forum bij het College aan te bieden.  

 

De stuurgroep heeft besloten het positieve opnameadvies van de standaard 

door te zetten naar het College. Het toepassingsgebeid is daarbij niet 

gewijzigd, maar als aanvullend advies wordt het ministerie van I &M 

opgeroepen actief de regie te voeren op de ontwikkeling van het 

Informatiemodel Metingen.  

 

Daarmee wordt geborgd dat:     

 

 Er binnen de verschillende domeinen en de ontwikkeling van 

de BRO (basisregistratie ondergrond) zoveel mogelijk 

gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en bewezen 

standaarden. 

 De afstemming tussen de verschillende domeinen 

(bodem/grond, geografie en water) wordt bevorderd en dat 

daarmee uiteindelijk de draagkracht voor de oplossing wordt 

vergroot  

 

 

 

                                                
5 https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2012/0612/120213_Expertadvies_VISI.pdf 
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