Datum
15 september 2011

Consultatiereacties OWMS

Lijnparaaf

Medeparaaf

Afschrift aan

In de consultatieronde zijn ten aanzien van het expertadvies over OWMS reacties
ontvangen van de volgende organisaties:
Programmabureau Nederland Open in Verbinding
KennisLAB / ICTU
Belastingdienst
PROXY Laboratories
Kamer van Koophandel
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
Koninklijke Bibliotheek
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Programmabureau Nederland Open in Verbinding

Datum
15 september 2011

…

…

(de reacties op de overige standaarden zijn weggelaten)
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Kennislab / ICTU

Datum
15 september 2011
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PROXY Laboratories

Datum
15 september 2011

(…)
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Datum
15 september 2011

(de reacties op de overige standaarden zijn weggelaten)
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Kamer van Koophandel

Memo

Datum
15 september 2011

aan

van

Bureau Forum Standaardisatie

Rob Spoelstra

kenmerk

datum

2 september 2011
onderwerp

Consultatie OWMS
Hierbij reageren wij op de openbare consultatie inzake het opnemen van OWMS als
open standaard op de lijst van „comply or
explain‟.

Hieronder de antwoorden op de vragen in het Consultatiedocument van 4
augustus 2011.
1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen
nodig, bezien vanuit het doel van het document (het Forum en College
Standaardisatie voorzien van een inhoudelijk relevante toelichting). [paragraaf 1.1
t/m 1.7 van het expertadvies].
Ja. Bij 1.6 de relatie met andere standaarden zou ook de relatie met OIH, StUF
Webrichtlijnen moeten worden beschreven.
en
2. Bent u het eens met het door de expertgroep geadviseerde functionele
toepassingsgebied? [paragraaf 2.1 van het expertadvies]
Nee. Ons inziens is het functionele werkingsgebied te breed gedefinieerd. Er valt nu
ook de berichtenuitwisseling onder. Beter zou zijn “metadateren van

informatie-objecten op publieke websites van overheden” .
3. Bent u het eens met het door de expertgroep geadviseerde organisatorische
werkingsgebied? [paragraaf 2.2 van het expertadvies]
Ja.
4. Bent u het eens met de constateringen en conclusies van de expertgroep inzake
de openheid? [paragraaf 3.1 van het expertadvies]
Ja.
5. Bent u het eens met de constateringen en conclusies van de expertgroep inzake
de bruikbaarheid? [paragraaf 3.2 van het expertadvies]
Nee. Enerzijds is het potentiële gebruik op websites van de overheid nog zeer
beperkt gezien het kleine aantal websites die hiervoor relevant zijn. Anderzijds is
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een concurrerende standaard schema.org zeer serieus te nemen gezien de
van Google op de markt van het zoeken op Internet. Een onderzoek in de toekomst
positie
zou ons inziens beter nu kunnen worden uitgevoerd alvorens OWMS tot standaard
wordt verheven.

Datum
15 september 2011

6. Bent u het eens met de constateringen en conclusies van de expertgroep inzake
het potentieel? [paragraaf 3.3 van het expertadvies]
Ja.
7. Bent u het eens met de constateringen en conclusies van de expertgroep inzake
de impact? [paragraaf 3.4 van het expertadvies]
Ja.
8. Bent u het eens met de samenvatting van de overwegingen van de expertgroep?
[paragraaf 4.1 van het expertadvies]
Ja.
9. Bent u het eens met het advies van de expertgroep aan het Forum en College
Standaardisatie m.b.t. opname van de standaarden op de lijst? [paragraaf 4.2 van
het expertadvies]
Nee, wij raden aan eerst onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen OWMS en
Schema.org.
10. Bent u het eens met de adviezen van de expertgroep aan de indiener?
[paragraaf 4.3 van het expertadvies]
Ja.
11. Bent u het eens met de adviezen van de expertgroep ten aanzien van de
verdere bevordering van de adoptie? [paragraaf 4.4 van het expertadvies]
Ja.
12. Is/zijn er volgens u nog andere informatie of overwegingen die aan het Forum
en College Standaardisatie zou moeten worden meegegeven voor een besluit over
het opnemen van deze standaard op de lijst met standaarden?

Nee.
Met vriendelijke groet,

Rob Spoelstra
Informatiearchitect KvK Nederland
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Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
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Koninklijke Bibliotheek
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