Verwijdering van een standaard van de lijst
Voor het doen van het verzoek tot verwijdering van een standaard van de lijst is belangrijk om aan
te geven aan welke criteria de standaard niet meer voldoet. Dit ondersteunt namelijk het verzoek
tot verwijdering van de standaard. Persoonsgegevens en basisinformatie m.b.t. de standaard
dienen wel ingevuld te worden.
Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen kunnen de gegevens van de eerdere
aanmelding, voor zover deze nog van toepassing zijn, gebruikt worden. Deze gegevens zijn de
vinden op de website van Forum Standaardisatie. (zie: http://www.forumstandaardisatie.nl/openstandaarden/lijsten-met-open-standaarden)

0. Persoonsgegevens indiener & relatie tot standaard
Deze gegevens worden door het Forum gebruikt om met de indiener in contact te kunnen treden.
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
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Persoonsgegevens en relatie tot de standaard
Naam:
J. Voskuil
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Organisatie:
Programmabureau Ondernemingsdossier
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Functie:
Architect
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Telefoonnummer:
--------
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5

E-mailadres

--------0.
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Welke relatie bestaat er tussen uw organisatie en de standaard?
Indiener

0.
7

Zijn er (andere) overheidsorganisaties die de verwijdering van deze standaard ondersteunen?
De Belastingdienst heeft in 2012 aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben als de
standaard niet verplicht is, zoals vastgelegd in de reactie op de openbare consultatie:
https://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/Consultatiedocumenten/Reactie_op_de_ope
nbare_consultatie_van_de_NTA9040_standaard.pdf
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I. Basisinformatie standaard
1.
1.1

Basisinformatie standaard(en)
(In geval van een set van standaarden, meerdere malen invullen)
Volledige naam van de standaard
Nederlandse Technische afspraak 9040

1.2

Verkorte naam van de standaard
NTA9040

1.3

Versie van de standaard, vaststellingsdatum en status
Versie 1, vastgesteld 2012, Opgenomen op de ‘pas-toe-of-leg-uit’-lijst per 29 november
2012

Specifieke vragen
Om te kunnen beoordelen of de standaard van de lijst moet worden verwijderd is het belangerijk
om onderstaande vragen in te vullen.
1.

Aan welke criteria wordt niet meer voldaan en waarom niet? U kunt hiervoor de
toetsingscriteria van het Forum gebruiken om aan te geven waarom niet meer wordt
voldaan aan de criteria.
Aan het criterium: Toegevoegde waarde
De oorspronkelijke visie die het Programmabureau Ondernemingsdossier nastreefde was
dat er vele branchespecifieke implementaties van het Ondernemingsdossier naast elkaar
zouden gaan ontstaan. Daarom was het gewenst NTA9040 een verplicht karakter te
geven. Zo zou worden voorkomen dat overheden die met diverse Ondernemingsdossiertoepassingen zouden gaan werken, te maken zouden krijgen met een diversiteit aan
koppelvlakspecificaties voor steeds dezelfde informatieuitwisseling. In de praktijk is
gebleken dat er naast de door het Programmabureau beschikbaar gestelde
Ondernemingsdossier-toepassing geen andere implementaties beschikbaar komen.
Inmiddels heeft het Ondernemingsdossier de status gekregen van GDI-component. Het is
het gepersonaliseerde portaal dat de overheid aanbiedt aan bedrijven. Deze
herpositionering betekent effectief dat overheden nu en in de toekomst met slechts één
Ondernemingsdossier-toepassing te maken krijgen: namelijk de huidige, dan wel de
opvolger ervan.
Dat betekent een reductie in de toegevoegde waarde van de verplichte status van de
standaard. Immers, een overheidsorganisatie die informatie wil uitwisselen met (de
voorziening) het Ondernemingsdossier heeft per definitie maar met één uniforme set van
koppelvlakspecificaties te maken. De verplichte status van de standaard voegt daar niets
aan toe.

2.

Waarom moet de standaard van de lijst worden verwijderd?
De volgende overwegingen spelen een rol bij het verzoek de standaard van de lijst te
verwijderen:


Naast NTA 9040 ontstaat ondersteuning voor nieuwe integratiescenario’s. Dat
gebeurt in overleg met diverse belanghebbenden, zoals gemeenten en
leveranciers van zaaksystemen, maar ook bijvoorbeeld met Pianoo voor een
koppeling met TenderNed. Door de ingebruikname van deze nieuwe
koppelvlakken ontstaat een situatie waarin noch het Ondernemingsdossier, noch
de aansluitende partnerorganisatie compliant is aan de ‘pas-toe-of-leg-uit’-lijst.
Er zijn dus ook andere manieren om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier,
waarbij het Ondernemingdossier wel compatibel blijft.
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NTA 9040 is opgesteld voordat er werkende implementaties waren. Voor zover
deze beschikbaar zijn gekomen (NTA 9040 Deel 1) is deze inmiddels op basis van
voortschrijdend inzicht doorontwikkeld naar een nieuwe versie van NTA9040. Om
deze vervolgens op de lijst te laten plaatsen moet een proces gevolgd worden
met de nodige doorlooptijd. Dat proces zal dat dezelfde discussies oproepen als
destijds. Deze hebben indertijd geleid tot een negatief advies van de
Expertgroep, zodat succes niet gegarandeerd is. Zolang de nieuwe versie niet op
de lijst staat is deze feitelijk niet bruikbaar. Indien nieuwe dan wel bestaande
gebruikers van het koppelvlak gebruik willen maken van de nieuwe versie, zal
namelijk een situatie ontstaan waarin noch het Ondernemingsdossier, noch de
regelhulp, compliant is aan de ‘pas-toe-of-leg-uit’-lijst.

Door NTA 9040 van de lijst te laten halen wordt deze problematiek effectief opgelost.
3.

Is er voldoende draagvlak voor verwijdering van de standaard?
NTA 9040 bestaat uit vier delen. Alleen Deel 1 Regelhulp heeft geleid tot een werkende
implementatie. Er is nooit voldoende animo bij partners geweest om duurzame realisatie
van de overige delen aan zijde Ondernemingsdossier te rechtvaardigen. Voor de
regelhulpen die volgens NTA 9040 Deel 1 gekoppeld zijn geldt dat deze voor het grootste
deel via de eenmalige koppeling tussen het regelhulpplatform van MinEZ informatie
uitwisselen met het Ondernemingsdossier. Per saldo gaat het dus om slechts een handvol
applicaties die gebruik maken van NTA 9040 Deel 1. De andere delen (die ook op de lijst
staan) zijn nooit (breed) in gebruik genomen.
Overigens wordt de huidige deelimplementatie van NTA 9040 blijvend ondersteund.
Beheer en onderhoud vindt plaats in nauw overleg met gebruikers van de specificatie.
In deze situatie lijkt het onwaarschijnlijk dat belanghebbenden overwegende bezwaren
zullen indienen.
Zie ook het antwoord op vraag 0.7.

Verzending
Als u het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk heeft ingevuld, dan kunt u deze
als bijlage versturen naar forumstandaardisatie@logius.nl
Gebruikt u dan als onderwerp: "Aanmelding standaard".
Na ontvangst van het formulier ontvangt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging per e-mail.
Bedankt voor uw aanmelding.
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