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FORUM STANDAARDISATIE  25 februari 2015  
Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten 
Stuknummer 2. Oplegnotitie lijsten  

 
Van: Stuurgroep open standaarden 

Bijlagen: A. Advies SEPA 

B. Advies SETU en SMEF 

C. Advies e-Portfolio 

 

Ter besluitvorming 

U wordt gevraagd in de stemmen met de volgende intakeadviezen: 

 

1. Gezien de succesvolle adoptie en de hoge mate van gebruik van SEPA 

(standaard voor betalingsverkeer) is het advies om deze standaard van 

de ‘pas toe of leg uit’-lijst te halen.  

2. Het op de ‘pas toe of leg uit’-lijst aanpassen van het versienummer van 

de SETU standaarden (standaarden voor de inhuur van flexibele 

arbeidskrachten)  

3. Het op de ‘pas toe of leg uit’-lijst aanpassen van het versienummer van 

het Semantisch Model e-Factureren  

4. Het op de ‘pas toe op leg uit’-lijst aanpassen van het versienummer van 

de e-Portfolio standaard (standaard voor competentieontwikkeling)  

 

Ter kennisname 

U wordt gevraagd kennis te nemen van: 

5. Stand van zaken lopende procedures nieuwe (versies van) standaarden 
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Ter besluitvorming 

 

Ad 1. Verwijdering SEPA van de lijst met standaarden (bijlage 2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding en achtergrond  

Het Forum Standaardisatie heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen of de 

SEPA-standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst gehaald kunnen worden. Reden 

hiervoor is dat het gebruik van SEPA-standaarden sinds 1 augustus 2014 wettelijk 

verplicht is voor elektronisch betalingsverkeer (incasso’s en overschrijvingen) in de 34 

lidstaten van de Single Euro Payment Area (SEPA) en de standaard breed geadopteerd 

is. 

 

Betrokkenen en proces  

In een kort onderzoek, zie bijlage A, is gekeken naar de voortgang van de adoptie van 

de SEPA-standaarden in Nederland en of de standaard van de lijst afgehaald kan 

worden. Daarbij is ook gesproken met aantal partijen (betaalvereniging Nederland en 

Ministerie van Financiën) die bij de aanmelding van de standaarden in 2011 betrokken 

zijn geweest. Er zijn geen bezwaren gevonden voor verwijdering van SEPA van de lijst. 

 
Consequenties en vervolgstappen  
Er zijn geen specifieke risico’s verbonden aan de keuze. De adoptie van de standaard is 
dermate breed dat opname op de ‘pas toe of leg uit’-lijst geen toegevoegde waarde 
meer heeft ter bevordering van adoptie. Om het succes van de standaard en de 

werkzaamheden van het Forum te belichten zal er een nieuwsbericht worden 
rondgestuurd over het verwijderen van de standaard van de lijst. 

 

 
Ad 2. Aanpassen versie SETU standaarden (bijlage 2B) 

 

 

 

 

 

Aanleiding en achtergrond  

Het Forum Standaardisatie heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de 

vernieuwde versies van de SETU standaarden. Doel is na te gaan of een experttoets en 

openbare consultatie nodig zijn om de huidige versie op de ‘pas toe of leg uit’-lijst aan 

te passen.  

 

Betrokken en proces 

In een kort onderzoek is gekeken naar de strekking van de wijzigingen in de 

standaarden en het huidige gebruik van de standaarden. Verder is er gesproken met 

de beheerorganisatie over de wijzigingen.   

 

 

Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om op de ‘pas toe of leg uit’-lijst de 

huidige versie van de SETU standaarden (standaarden voor de inhuur van 

flexibele arbeidskrachten) aan te passen naar de nieuwe versie.  

 

 

 

Gevraagd besluit 

Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om SEPA, een standaard voor 

betalingsverkeer, van de ‘pas toe of leg uit’-lijst te verwijderen.  

 

Vanwege de succesvolle adoptie en de wettelijke verplichting om per 1 augustus 

2014 SEPA toe te passen zijn er geen belemmeringen voor verwijdering van de 

standaard. Vanaf 1 januari 2015 worden ook overheidsvorderingen uitgevoerd op 

basis van de SEPA-standaarden. Met deze overgang maken vanaf 1 januari 2015 

alle (semi-) overheidsorganisaties gebruik van de SEPA-standaarden. Gebruik van 

SEPA afdwingen via de lijst met standaarden heeft daarom geen toegevoegde 

waarde. 
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Consequenties en vervolgstappen  

De nieuwe versies van de SETU-standaarden geven geen aanleiding voor een andere 

beoordeling tegen de toetsingscriteria. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor het 

functioneel toepassingsgebied en het organisatorisch werkingsgebied en de 

toepasbaarheid van de standaard is ongewijzigd. Ook zijn er geen concurrerende 

standaarden op de lijst opgenomen. Het advies is om de versie op de lijst aan te 

passen en geen uitgebreid expertonderzoek en openbare consultatie te starten. 

 

Het gaat om de volgende versies. 

 

SETU standaard Versie op ‘pas toe 

of leg uit’-lijst 

Meest recente 

versie 

Standard for Ordering and Selection 1.1 1.2 

Standard for Assignment 1.1 1.2 

Standard for Reporting Time & Expenses 1.0 1.3 

Standard for Invoicing 1.0 1.3 

 
 

 

Ad 3. Aanpassen versie Semantische Model eFactureren (bijlage 2B) 

 

 

 

 

 

Aanleiding en achtergrond  

Het Forum Standaardisatie heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de 

vernieuwde versies van het Semantische Model eFactureren. Doel is na te gaan of een 

experttoets en openbare consultatie nodig zijn om de huidige versie op de ‘pas toe of 

leg uit’-lijst aan te passen.  

 

Betrokken en proces 

In een kort onderzoek is gekeken naar de strekking van de wijzigingen in de standaard 

en het huidige gebruik van de standaarden. Verder is er gesproken met de 

beheerorganisatie over de wijzigingen.   

 
Consequenties en vervolgstappen  

De wijzigingen in de nieuwe 1.3 versie van de SMeF zijn dermate beperkt dat dit geen 

aanleiding geeft om te komen tot een  andere beoordeling tegen de toetsingscriteria 

als oorspronkelijk. De inhoudelijke wijzigingen in de standaard hebben geen gevolgen 

voor het functioneel toepassingsgebied en het organisatorisch werkingsgebied en de 

toepasbaarheid van de standaard is ongewijzigd. Het advies is om de versie op de lijst 

aan te passen en geen uitgebreid expertonderzoek en openbare consultatie te starten. 
 

 

Ad 4. Aanpassen versie e-Portfolio (bijlage 2C) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om op de ‘pas toe of leg uit’-lijst de 

huidige 2009 versie van de standaard e-Portfolio (standaard voor 

competentieontwikkeling) te actualiseren naar de 2014 versie.  

 

Om de adoptie van de standaard te bevorderen is het advies om samen met 

kennisnet en StEPS te kijken of en welke gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn. 

  

Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om op de ‘pas toe of leg uit’-lijst de 

huidige 1.2.7 versie van en het Semantisch Model e-Factureren aan te passen 

naar de nieuwe 1.3 versie.  
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Aanleiding en achtergrond 

Het Forum Standaardisatie heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de 

vernieuwde versie van de standaard E-portfolio NL. Sinds 18 mei 2010 staat E-portfolio 

NL versie 2009 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Op 1 maart 2014 publiceerde NEN versie 

2014 van de standaard. Doel is na te gaan of een experttoets en openbare consultatie 

nodig zijn om de huidige versie op de ‘pas toe of leg uit’-lijst aan te passen.  

 

Betrokken en proces 

In een verkort onderzoek is gekeken naar de strekking van de wijzigingen in de 

standaard en de beoordeling tegen de toetsingscriteria voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst. 

Er is gesproken met een aantal belanghebbenden (NEN, Kennisnet en Stichting 

ePortfolio Support). Bijgevoegde notitie geeft de uitkomsten van het onderzoek kort 

weer.  

 
Consequenties en vervolgstappen  

De conclusie is dat er geen sprake is van een andere beoordeling die aanleiding geeft 

om de nieuwe versie niet op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen. Op die grond is 

geen expertonderzoek en openbare consultatie nodig. De 2014 is met name een 

aanscherping van het raamwerk en is backwards compatibel met de 2009 versie. 

 

Om de adoptie van deze standaard te ondersteunen is het advies om in samenwerking 

met Stichting ePortfolio Support en Kennisnet, te kijken hoe adoptie van de standaard 

te bevorderen en of het Forum kan ondersteunen bij adoptieactiviteiten.  

 
 

Ter Kennisname 

 

Ad 5. Stand van zaken lopende procedures nieuwe (versies van) standaarden 

Afgelopen twee weken hebben vier expertbijeenkomst plaatsgevonden. Hieronder kort 

een terugkoppeling van deze bijeenkomsten. 

 

DMARC 

DMARC een standaard voor de verificatie van de authenticiteit van e-mailberichten. De 

standaard maakt het mogelijk om beleid op te stellen over hoe om te gaan met e-mail 

die niet afkomstig is van het eigen domein (zoals phishing en spam). Organisaties 

kunnen hierdoor voorkomen dat anderen e-mails versturen namens de domeinnaam 

van de organisatie. Dit in samenwerking met de standaarden SPF en DKIM. 

 

Het advies van de expertgroep is om de standaard op te nemen op de lijst met als 

status ‘pas toe of leg uit’. Het advies is dat overheidsorganisatie DMARC moeten 

gebruiken voor betrouwbare e-mailcommunicatie met burgers, bedrijven en andere 

overheden. Echter, elke organisatie moet voor zichzelf beslissen hoe DMARC in te 

stellen, dit kan namelijk per organisatie verschillen. Hiervoor zal een handreiking 

worden opgesteld. Een andere voorwaarde van de expertgroep is dat de standaard 

formeel is ondergebracht bij IETF of soortgelijke standaardisatieorganisatie. 

 

SKOS 

SKOS zorgt er voor dat kennisrepresentaties (zoals thesauri, begrippenwoordenboeken 

en classificatielijsten) bruikbaar zijn voor computerprogramma’s (machine readable) en 

uitgewisseld kunnen worden tussen computerprogramma’s onderling. Gebruik van de 

standaard maakt de (familie)relaties tussen de verschillende definities van begrippen 

inzichtelijk. Dit is belangrijk op het moment dat de betekenis van de gegevens die 

worden uitgewisseld tussen systemen geïnterpreteerd moeten worden. SKOS maakt dit 

op een makkelijke en toegankelijke wijze mogelijk.  
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De standaard wordt in Nederland momenteel door verschillende overheidsorganisaties 

gebruikt en de expertgroep adviseert om de standaard te gebruiken voor de publicatie 

van begrippenwoordenboeken, thesauri en taxonomieën op het web. Overigens is het 

geen vervanging van de taxonomie van XBRL, wel wordt geadviseerd om de relatie 

tussen SKOS, RDF en XBRL op de lijst duidelijk weer te geven. 

 

Nieuwe versie van NEN-ISO/IEC 27001:2013 en 27002:2013 en ‘uitstekend beheer’ 

ISO 27001 beschrijft de eisen aan het managementsysteem voor informatiebeveiliging. 

De bijbehorende ISO-norm 27002 bevat de maatregelen voor informatiebeveiliging. De 

versies op de lijst zijn verouderd en voorafgaand de expertbijeenkomst heeft het 

Forum ook een onderzoek uitgevoerd om de relatie tussen de nieuwe versies en de 

Baselines Informatiebeveiliging te bepalen.  

 

De expertgroep is van mening dat de nieuwe versies niet strijdig zijn met de baselines 

en dat de nieuwe versies een verbetering zijn. Het advies is dan ook om de huidige 

versies op de lijst aan te passen. Tevens gaven ze aan om een volgende versie minder 

uitgebreid te toetsen en de standaarden het predikaat ‘uitstekend beheerproces’ toe te 

kennen. Hierdoor is het aan het Forum om te bepalen of het toekomstige versies van 

deze standaarden nog uitvoerig toetst. 
 

Digikoppeling 3.0 en het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ 

Digikoppeling maakt het mogelijk om met en tussen overheden gestructureerd en 

gecontroleerd berichten uit te wisselen. Het bestaat uit een set van standaarden voor 

elektronisch berichtenverkeer. Deze standaarden bevatten afspraken om berichten 

juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te 

verzenden. 

 

Het advies van de expertgroep is om op de lijst de 2.0 versie te vervangen voor de 3.0 

versie. Wel adviseert de expertgroep om het toepassingsgebied van Digikoppeling aan 

te passen en te specificeren naar alle toepassingen die onder de GDI vallen inclusief de 

basisregistratie. Daarnaast is het advies aan Digikoppeling om, via de compliance 

voorziening, beter inzichtelijk te maken welke Digikoppeling implementatie 

leveranciers precies aanbieden. Nu moet dat vaak nog per organisatie los worden 

uitgezocht. Tevens adviseren ze om het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ toe te 

kennen.  

 

Tot slot 

Op 12 februari worden de expertadviezen gepubliceerd ten behoeve van de openbare 

consultatie. De consultatie loopt tot 13 maart. De gezamenlijke uitkomst van de 

expertbijeenkomst en openbare consultatie worden volgende Forumvergadering ter 

besluitvorming voorgelegd. 
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