
 

 

 
 

  

 

   Pagina 1 van 5 
 

 

   

 

Forum Standaardisatie 

 

Wilhelmina v Pruisenweg 52 
2595 AN  Den Haag 

Postbus 96810 

2509 EJ  Den Haag 

www.forumstandaardisatie.nl 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

FORUM STANDAARDISATIE  
 

Bijlagen: Geen 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 
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Betreft: Besluitpunten lijsten en adoptie open standaarden 

 
 
Ter besluitvorming 

 

U wordt gevraagd in de stemmen met:  

 

I. Lijsten met open standaarden 

1. Uitvoeren experttoetsing Juriconnect-standaarden: BWB-ID, JSDR 

&  ELCI (Uniek identificeren van Wetgeving en Jurisprudentie) 

2. Uitvoeren experttoetsing EML_NL standaard (Uitwisseling 

stemgegevens) 

3. Niet in behandeling nemen van Europees e-Competence 

Framework: e-CF (Eenduidig vastleggen & uitwisselen van ICT 
competenties) 

 

II. Adoptie van open standaarden 

4. Uitvoeren adoptie-evaluatie voor ISO27001/27002 

(Informatiebeveiliging) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

   

 

FS-20130618.04A



 

  

 

   Pagina 2 van 5 
 

Datum 

18-06-2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ter besluitvorming  

 
I. Lijsten met open standaarden 
 
Het proces: 

Na de aanmelding van een standaard wordt een intakegesprek 

gehouden met de aanmelder. Tijdens dit gesprek wordt als eerst 

bepaald of de standaard binnen de scope van de standaardenlijsten 

van Forum en College valt. Aanvullend wordt bespoken hoe kansrijk de 

toetsing van de standaard is. Hiervoor wordt bekeken hoe de 

standaard, volgens de aanmelder, scoort op de inhoudelijke 

toetsingscriteria.  

 

Op basis van de intake wordt een intakeadvies opgesteld, dat eerst 

met de stuurgroep Open Standaarden wordt besproken en vervolgens 

aan het Forum wordt voorgelegd1.  

 

Ad 1. Uitvoeren experttoetsing Juriconnect-standaarden: BWB-ID, 

JSDC, ELCI 

 

Het Forum wordt geadviseerd de Juriconnect-standaarden in procedure te 

nemen voor de ‘pas toe of leg uit’ -lijst, mits: 

 

1) Juriconnect uiterlijk 15 juli 2013 de op haar website gepubliceerde 

beschrijvingen van het beheer- en ontwikkelproces verder uitwerkt, 

met onder andere een beschrijving van procedures voor inspraak, 

wijzigingen, klachten en een beschrijving van het versiebeheer2. 

 

2) Juriconnect de (voorlopige) uitkomsten van bovengenoemd punt 

mondeling zal toelichten tijdens de expertbijeenkomst (die uiterlijk 

26 juni plaatsvindt) zodat deelnemers zich een beeld kunnen 

vormen van en een uitspraak kunnen doen over de door te voeren 

aanpassingen. 

 

Bureau Forum Standaardisatie en de Stuurgroep Open Standaarden zullen 

erop toezien dat tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan en indien 

nodig, besluiten over voortzetting van de toetsing. 

 

Juriconnect-standaarden 

 

Standaard voor BWB 

Voor verwijzing naar wet- en regelgeving (of onderdelen daarvan) in 

wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer 

(BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe 

deze verwijzing wordt vormgegeven.  

                                                
1 Zie  voor meer informatie m.b.t. de procedure: 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0903/toetsingsprocedureencriteria.pdf 
 2 Volgens de elementen die genoemd worden bij dit criterium (2.5.1.)  in: 

hhttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0903/toetsingsprocedureencriteria.pdf 
(bijlage 4) 
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Standaard voor DR 

Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale 

overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende 

voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat 

houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van 

verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn 

verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving 

(CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft 

hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn 

opgeslagen. 

 

ECLI 

De standaard ECLI beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform 

Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case 

Law Identifier. Deze verwijzing vervangt de verwijzing naar het Landelijk 

Jurisprudentienummer (LJN) met terugwerkende kracht. De ECLI is een 

Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, 

met een sterke basis en input vanuit LJN.  
 

Ad 2. Uitvoeren experttoetsing EML_NL standaard  

 

Het Forum wordt geadviseerd EML_NL 1.0 in procedure te nemen voor 

de ‘pas toe of leg uit’-lijst, mits: 

 

1) De Kiesraad uiterlijk 15 juli 2013 de op haar website gepubliceerde 

beschrijvingen van het ontwikkelproces en het versiebeleid verder 

uitwerkt. Met tenminste aandacht voor de volgende punten:  

a) De procedure moet open zijn voor alle belanghebbenden.  

b) Het moet duidelijk zijn hoe belanghebbenden voorstellen kunnen 

doen voor wijzigingen en hoe deze voorstellen behandeld 

worden. 

c) De besluitvorming m.b.t. het beheer van de standaard dient 

recht te doen aan zoveel mogelijk verschillende belangen.  

d) In de beschrijving dient een verwijzing te worden opgenomen 

naar de algemene Klachtenregeling die de Kiesraad hanteert. 

e) Het versiebeleid moet uitgebreider worden beschreven3.  

 

2) De Kiesraad uiterlijk 15 juli 2013 inzichtelijk maakt hoe de 

financiering van het beheer en ontwikkeling van de standaard voor 

tenminste een periode van 3 jaar is gegarandeerd. 

3) De Kiesraad de (voorlopige) uitkomsten van beide bovengenoemde 

punten mondeling zal toelichten tijdens de expertbijeenkomst (die 

uiterlijk 26 juni plaatsvindt) zodat deelnemers zich een beeld 

kunnen vormen van en oordelen kunnen geven over de door te 

voeren aanpassingen. 
 

Bureau Forum Standaardisatie en de stuurgroep open standaarden zullen 

erop toezien dat tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan en indien 

nodig, besluiten over voortzetting van de toetsing. 
 

                                                
3 Volgens de elementen die genoemd worden bij dit criterium (2.5.1.)  in: 

http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Toetsingsprocedure_en_criteria.pdf 
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EML_NL-standaard 

De EML_NL 1.0 standaard definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens 

bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Deze gegevens worden 

tussen gemeenten en het centraal stembureau uitgewisseld ondermeer om een 

totaaltelling van de stemmen te kunnen maken en om de verkiezingsuitslag vast te 

kunnen stellen. EML is een internationale OASIS standaard voor het uitwisselen van 

gegevens bij verkiezingen. EML_NL 1.0 is een verbijzondering van EML versie 5.0, 

aangepast aan het Nederlandse kiesrecht. 

 

 

Ad 3. Niet in behandeling nemen e-CF (Europees e-competence 

framework) 

 

Het Forum wordt geadviseerd het Europees e-Competence Framework 2.0 

niet in procedure te nemen voor de ‘pas toe of leg uit’ lijst.  

  

Op 29 april ontving BFS een incomplete aanmelding voor deze standaard. 

Het bleek voor de aanmelder niet mogelijk om deze aanmelding tijdig te 

completeren. Bovendien was de aanmelder niet beschikbaar voor een 

intake, waardoor de Stuurgroep Open Standaarden niet tijdig kon 
beoordelen of de standaard in aanmerking komt voor toetsing.  

De indiener wordt verzocht om in oktober een nieuwe aanmelding te doen, 

zodat het Forum alsnog kan beoordelen of de standaard voor toetsing in 

aanmerking komt. 

  

 

II. Adoptie van open standaarden 
 

Ad 4. Uitvoeren adoptie-evaluatie voor ISO27001/27002 

(Informatiebeveiliging) 

 

Het Forum wordt geadviseerd om een adoptie-evaluatie uit te voeren 

voor de standaarden ISO 27001/27002, die sinds medio 2008 op de ‘pas 

toe of leg uit’-lijst staan.   

 

Achtergrondinformatie 

ISO 27001 is een internationale standaard waarin eisen zijn opgenomen 

voor een management systeem om de informatiebeveiliging te beheersen. 

ISO 27002 is de complementaire praktijkcode.  

 

De ISO27001/27002 standaarden staan al sinds het begin (medio 2008) op 

de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Sindsdien hebben de standaarden in 

toenemende mate aandacht gekregen binnen de overheid. Het 

onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar 

aanleiding van de Diginotar-affaire, de Kamerbrief van Plasterk hierover en 

de ‘Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens’ van het CBP refereren 

allemaal aan ISO27001/27002. De standaarden zijn ook de basis voor de 

Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) en Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten (BIG). eHerkenning is een van de overheden die zich zelf 

succesvol  tegen ISO27001 heeft laten certificeren en dat ook verlangt van 

aanbieders van eHerkenning-diensten. 
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In lijn met de keuze van het Forum om dit jaar meer in te zetten op 

informatiebeveiligingsstandaarden is het een goed moment om de 

adoptievoortgang van deze standaarden te evalueren.  

 

Aanpak en planning 

Analoog aan de toetsing voor opname, zal voor de adoptie-evaluatie een 

expertgroep bijeen worden geroepen. Het standaard-sjabloon voor een 

adoptieaanpak op maat zoals gepresenteerd in de laatste 

Forumvergadering zal als kader dienen om met behulp van deze  

expertgroep, begeleid door PBLQ HEC/TNO, na te gaan wat de status is qua 

adoptie, waar de knelpunten nog liggen en hoe deze aan te pakken. Deze 

bijeenkomst zal in de tweede helft van 2013 plaatsvinden. Aan de hand 

van deze bijeenkomst zal een adoptieadvies aan het Forum worden 

gepresenteerd.  

 

 

FS-20130618.04A




