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Stuurgroep Open Standaarden   
 

Agendapunt: 05 

Bijlagen: Zie hiernaast 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 04  april  2013 Versie 0.9  

Betreft: Open standaarden 

 
Ter besluitvorming Forum Standaardisatie 

 

U wordt gevraagd in de stemmen met de volgende adviezen1:  

 

 

Standaarden getoetst voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst:  

 
1. Advies over opname van VISI 1.3 (Bouwprocesmanagement)  

2. Advies over opname van Digikoppeling 2.0  (Digitale postbode 

overheid) 

 

 

Ter kennisname Forum 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van: 

 

3. De stand van zaken: Semantisch model e-factureren 

 

 

 

 

                                                
1  
 De achterliggende expertadviezen over de standaarden en consultatiereacties vindt 
u op de website van het Forum: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-
standaarden/digikoppeling en https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-
standaarden/visi  
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Ter besluitvorming  

 
Ad 1. Advies over opname van VISI 1.3 (Bouwprocesmanagement)  

[Bijlage A] 

 

Gevraagd besluit 

 

Forum Standaardisatie  

 

Constateringen  

 

- Momenteel is de software van slechts één leverancier gecertificeerd voor de 

nieuwe 1.3 versie van de standaard. 

- Om te kunnen voldoen aan het criterium ‘Draakvlak’ is vereist dat de 

standaard meerdere aanbieders heeft.  

- Naar verwachting zullen in april nog 2 leveranciers de certificering 

ontvangen.   

 

Het Forum wordt gevraagd in de stemmen met de volgende voorstellen:  

 

- Aan de opname van de standaard wordt de voorwaarde verbonden dat 

tenminste twee partijen gecertificeerde software kunnen leveren. Aangevuld 

met een realistisch uitzicht op een spoedige toename van dit aantal.  

- De stuurgroep open standaarden wordt door het Forum gemachtigd om te 

toetsen of aan deze randvoorwaarde is voldaan. 

 

College Standaardisatie 

 

Op het moment dat is voldaan aan bovenstaande voorwaarde wordt het College 

Standaardisatie gevraagd om in te stemmen met:  

 

1) Het vervangen van VISI versie 1.2 door versie 1.3 op de lijst voor ‘pas toe 

of leg uit’;  

 

2) Het functionele toepassingsgebied en organisatorische werkingsgebied. 

Deze blijven gelijk aan die van de vorige versie, te weten: 

 

Systemen voor formele communicatie tussen partijen in de bouwsector, zowel 

grond- weg en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.

  

en 
 
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de 
(semi-) publieke sector. 

 

3) Aanvullende adviezen aan de indiener, gericht op het verkrijgen van de 

status ‘Uitstekend beheerproces’2:  

 

a) Formaliseer het versiebeheer in het beheerproces en geef daarbij in het 

bijzonder aandacht voor ‘backwards compatibility’ van de standaard. 

                                                
2 Met deze status kan een beheerder toekomstige versies van de standaard op de ’pas toe of 
leg uit’ -lijst laten plaatsen, zonder dat hier een aanvullende  Forumtoetsing voor nodig is.  
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b) Maak een openbare consultatie onderdeel van de vaststellingsprocedure 

van de standaard 

c) Onderzoek of de Nederlandse overheid een formele rol toegewezen moet 

krijgen in het beheer- en vaststellingsproces van de standaard. Bureau 

Forum Standaardisatie zal hierin ondersteunen en zal het Forum over de 

uitkomst rapporteren.  

  

 

Ad 2. Advies over opname van Digikoppeling 2.0  (Digitale postbode 

overheid) [Bijlage B]  

 

Gevraagd besluit 

 

Forum standaardisatie 

 

Constateringen 

 

- Digikoppeling 2.0 bestaat uit de standaarden WUS, ebMS en Grote 

Berichten 

- Tijdens de toetsing heeft een aantal experts gevraagd om, ten aanzien van 

de grote berichtenstandaard, meer flexibiliteit op te nemen m.b.t. de grens 

waaronder deze standaard van toepassing is.  

- De indiener heeft deze wijzigingen samen met de betreffende experts 

uitgewerkt.  

- Op 3 april heeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties deze 

wijzigingen formeel vastgesteld als onderdeel van de standaard.  

- De wijzigingen worden in april in de documentatie van de standaard 

verwerkt.  

 

Het Forum wordt gevraagd in de stemmen met de volgende voorstellen:  

 

- Aan de opname van de standaard wordt de voorwaarde verbonden dat de 

uitgewerkte wijzigingen zijn opgenomen in de documentatie van de standaard.   

- De stuurgroep open standaarden wordt door het Forum gemachtigd om te 

toetsen of aan deze randvoorwaarde is voldaan. 

 

College Standaardisatie 

 

Op het moment dat is voldaan aan bovenstaande voorwaarde wordt het College 

Standaardisatie gevraagd om in te stemmen met:  

 

1) Het vervangen van Digikoppeling versie 1.0 door versie 2.0 op de 

lijst voor ‘pas toe of leg uit’;  

 

2) Het functionele toepassingsgebied en organisatorische 

werkingsgebied van de standaard:  

 
Functionele toepassingsgebied 
 
“Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor 
sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van drie koppelvlakstandaarden:  
 
- Digikoppeling-ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen  

- Digikoppeling-WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen  

- Digikoppeling-GB standaard voor de uitwisseling van grote berichten.”  
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En het organisatorische werkinggebied:  

 
“Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit 
de publieke sector.”  
 

Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer (en 

verkeer met basisregistraties) en kent geen verplichting binnen sectoren. Het 
Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is 
en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten. 

 
3) De volgende aanvullende adviezen gericht op de beheerder van de 

standaard: 
 

a) In het kader van samenhang tussen standaarden:  De beheerder van 
Digikoppeling wordt opgeroepen om samen met de beheerder van de 
Geo-standaarden een bondige beschrijving op te stellen waarbij 
duidelijk wordt beschreven wanneer welke standaard van toepassing is 
bij het uitwisselen van geo-informatie, hoe deze standaarden zich tot 
elkaar verhouden en waar het snijvlak ligt van deze twee standaarden. 
Forum standaardisatie zal hierbij ondersteunen en deze informatie op 

haar website weergeven. 
 
b) Om bij de toetsing van een volgende versie van de standaard voor de 

status ‘Uitstekend beheerproces’3 in aanmerking te komen dient 
tenminste: 

 

- Geformaliseerd te worden hoe marktpartijen kunnen bijdragen aan het 
beheer en ontwikkelproces rond de standaard. Concreet zou de beheerder 
leveranciers moeten toelaten tot het technisch overleg Digikoppeling.  

- Dient alle documentatie(inc. notulen) m.b.t. de besluitvorming over de 
standaard, eenduidig online beschikbaar te zijn, zodat eenvoudig te 
achterhalen is welke versie van de standaard, met welke functionaliteit, op 
welk moment door de eigenaar/beheerder is vastgesteld.  

 
 
 

Ter Kennisname 
 

 

Ad 3. Stand van zaken: Semantisch model e-factureren 

 

Het College heeft in november 2012 besloten dat deze standaard door het 

Forum kan worden opgenomen op het moment dat de indiener afstemming 

heeft gezocht met de expertgroep en de laatste punten naar tevredenheid 

van diezelfde experts zijn verwerkt.  

 

De indiener geeft aan dat deze punten in april worden opgenomen in een 

herziene verzie van de standaard (herziening louter op de openstaande 

punten vanuit de expertgroep). Zodat die versie, met instemming van de 

expertgroep,  op de pas toe of leg uit lijst kan worden opgenomen.  

 

 

                                                
3 3 Met deze status kan een beheerder toekomstige versies van de standaard op de ’pas toe of 
leg uit’-lijst laten plaatsen, zonder dat hier aanvullend een Forumtoetsing voor nodig is.   
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