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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Om meer inzicht te krijgen in welke standaarden van belang zijn voor interoperabiliteit in de cloud 

heeft het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) VKA gevraagd een verkennend onderzoek naar 

standaarden voor informatie-uitwisseling in de cloud uit te voeren en de resultaten ervan vast te 

leggen in een rapport.  

 

In dit verkennend onderzoek is gekeken welke standaarden mogelijk voldoen aan de criteria voor 

opname op de “pas toe of leg uit” (PTOLU) lijst of de “gangbare standaarden” lijst. Iedere 

standaard in dit onderzoek is getoetst aan de criteria openheid, toepasbaarheid, relevantie voor 

cloud, en belang voor interoperabiliteit.  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat van de 35 beschouwde organisatie er 21 een voldoende 

open standaardisatieproces hebben en de standaarden vrij (of tegen lage kosten) beschikbaar 

stellen. Van deze 21 organisaties zijn er negen waarvan standaarden op de groslijst terecht zijn 

gekomen op basis van toepasbaarheid en relevantie voor cloud.  De groslijst bevat 38 standaarden.  

 

Van de standaarden op de groslijst komen 17 mogelijk in aanmerking voor opname op één van de 

lijsten van het BFS vanuit het perspectief dat zij bijdragen aan de interoperabiliteit van cloud 

diensten, zie onderstaande tabel.  

 

Tabel 1: standaarden die mogelijk voor opname op de PTOLU lijst in aanmerking komen  

 

Nummer  Omschrijving  

DMTF – Distributed Management Task Force 

DSP0263 Logisch model voor beheerinteractie tussen een afgenomen  IaaS dienst en de 

aanbieder van die dienst 

 

DSP8009 Het schema behorende bij DSP0263  

ISO – International Organization for Standardization 

ISO/IEC 

17826:2012 

Interface voor ontwikkelaars om opslag in de cloud te implementeren en/of gebruiken.  

ISO/IEC 27036-

1-3 

Richtlijnen voor informatiebeveiliging in waardeketens van cloud aanbieders.   

ISO/IEC 

17788:2014 

Definitie van standaard begrippen voor toepassingen in de cloud  

ISO/IEC 

17789:2014 

Referentie architectuur (Cloud Computing Reference Architecture – CCRA) voor rollen, 

activiteiten en functionele componenten van een cloud service. 

 

ITU – International Telecommunications Union 

Y.3500  Hetzelfde als ISO17788.   

Y.3502  Hetzelfde als ISO17789  

Y.3510  Vereisten voor een cloud infrastructuur waaronder verwerkingsmogelijkheden, opslag 

en netwerk resources.  

 

Y.3512  Uitbreiding van Y.3510 specifiek voor NaaS en IaaS cloud services  

Y.3513  Aanbevelingen en functionele vereisten voor een IaaS Cloud service  
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Nummer  Omschrijving  

Y.3520  Raamwerk voor end-to-end resource management in een cloud omgeving  

OASIS – Advancing Open Standards for the Information Society 

TOSCA Topolgy and Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA). Standaard taal 

(XML gebaseerd) om applicatie laag diensten te porteren (van latende naar 

ontvangende dienstverlener) naar alternatieve cloud implementaties met behoud van 

interoperabiliteit. 

 

OGF – Open Grid Forum 

GFD.183 Is eerste deel van Open Cloud Computing Interface (OCCI)  en beschrijft een interface 

voor beheer van IaaS, PaaS en SaaS cloud diensten. GFD.183 is de OCCI-Core specificatie 

 

GFD.184 Is tweede deel van Open Cloud Computing Interface (OCCI)  en beschrijft een interface 

voor beheer van IaaS cloud diensten. GFD.184 is de OCCI http Rendering specificatie en 

beschrijft hoe de OCCI core kan communiceren op basis van http. 

 

GFD.185 Is derde deel van Open Cloud Computing Interface (OCCI)  en beschrijft een interface 

voor beheer van IaaS cloud diensten. GFD.185 is de OCCI Infrastructuur specificatie en 

bevat extensies van de OCCI core specifiek voor IaaS diensten. 

 

SNIA – the Storage Networking Industry Association 

CDMI Cloud Data Management Interface (CDMI™) Definieert een functionele interface voor 

applicaties om gegevens elementen te muteren (“create, retrieve, update, delete”) 

indien deze in de cloud zijn opgeslagen. De interface kan ook gebruikt worden voor 

beheer van dataopslag. 

 

 

Het aggregatieniveau van de bovengenoemde  standaarden varieert van hoog niveau definities van 

het cloud domein (zoals ISO/IEC 17789:2014) tot aan gedetailleerde code specificatie (zoals 

DSP8009). De globale standaarden bestrijken alle componenten die voor clouddiensten van belang 

zijn zoals managementsystemen, data, applicaties, brokers en netwerken. De gedetailleerde 

standaarden beschrijven vooral de koppelingen tussen netwerk, data, applicaties en brokers.  

 

Aanbeveling 

De volgende stap is het door BFS actief benaderen van belanghebbende partijen voor een gesprek. 

Het criterium openheid hangt samen met de wijze waarop de organisatie werkt en is niet zozeer 

specifiek voor een standaard. Het is daarom aan te bevelen om in eerste instantie per organisatie 

één standaard te selecteren zodat in de beoordeling van de standaard ook de werkwijze van de 

organisatie in detail beschouwd wordt.  

 

Gezien de samenhang tussen de 17 standaarden wordt aanbevolen de volgende standaarden als 

eerste op te pakken:  

 

1. DMTF: DSP0263 

2. ISO:  ISO 17788 

3. ITU:  Y.3510 

4. OGF: GFD.183 

5. SNIA: CDMI 
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1 AANLEIDING EN AANPAK  

1.1 Inleiding  

In toenemende mate nemen overheidsorganisaties ICT diensten af uit de cloud om zo te profiteren 

van de voordelen die clouddiensten bieden zoals lage investeringskosten, schaalbaarheid en 

professioneel beheer. Het gebruik van clouddiensten heeft ook tot gevolg dat de eindgebruiker 

minder controle heeft over de ontwikkeling van de dienst, de voorwaarden waaronder de dienst 

wordt geleverd en de uitwisselbaarheid van de eigen gegevens.  

 

Het gebruik van open standaarden zorgt er ondermeer voor dat gegevens makkelijker uitgewisseld 

kunnen worden met andere ICT systemen en dat een clouddienst beter geïncorporeerd kan 

worden in de bestaande ICT infrastructuur. Dit verbetert de controle over en toegankelijkheid van 

de eigen gegevens. Tevens zorgt gebruik van open standaarden ervoor dat organisatie minder 

leveranciersafhankelijk is en makkelijker kan overstappen naar een andere leverancier. Een 

voorwaarde is echter dat leveranciers dezelfde open standaarden hanteren en dat gebruikers hier 

ook om vragen.  

 

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) heeft VKA gevraagd een verkennend onderzoek naar 

standaarden voor informatie-uitwisseling in de cloud uit te voeren en de resultaten ervan vast te 

leggen in een rapport.  

 

Het beoogde resultaat van dit verkennend onderzoek is een lijst met relevante standaarden die 

hiervoor op basis van criteria zoals openheid, toepasbaarheid, relevantie voor cloud, en belang 

voor interoperabiliteit geselecteerd worden. Deze standaarden komen mogelijk in aanmerking 

voor opname op de “pas toe of leg uit” lijst of de “gangbare standaarden” lijst. BFS vraagt VKA 

tevens deze standaarden in een functioneel model te plaatsen voor het duiden van de rol van de 

betreffende standaard. 

 

De Europese Commissie heeft onderzocht welke standaarden relevant zijn voor cloud computing. 

De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in het ETSI-rapport “Cloud Standards 

Coordination” (CSC) dd. november 2013. Dit rapport is gebruikt als startpunt bij dit onderzoek 

echter het is niet beperkt tot de standaarden genoemd in het ETSI CSC-rapport. Het ETSI CSC 

rapport vormt één van de geraadpleegde bronnen. Ook wordt de huidige pas toe of leg uit 

(PTOLU)-lijst bij het onderzoek betrokken in die zin dat er een uitspraak gedaan wordt over welke 

standaarden op de PTOLU-lijst relevant zijn bij cloud computing.  

1.2 Cloud standaarden 

Voor een goed begrip bij dit onderzoek is het van belang om te duiden wat cloud standaarden zijn. 

Er is een onderscheid te maken tussen standaarden die cloud relevant zijn en die cloud specifiek 

zijn.  
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Cloud relevante standaarden zijn standaarden die gebruikt worden in de cloud, die mogelijk als 

basis dienen voor cloud specifieke standaarden maar niet per sé opgesteld zijn om 

interoperabiliteit in de cloud mogelijk te maken. Voorbeelden van cloud relevante standaarden 

zijn IP, TCP, SNMP, http, XML, RESTful, JSON, SOAP etc. 

 

Cloud specifieke standaarden zijn standaarden die opgesteld zijn met als doel om interoperabiliteit 

binnen cloud omgevingen, mogelijk te maken. Cloud specifieke standaarden zijn bijvoorbeeld OCCI 

en CDMI die voornamelijk gebaseerd op zijn XML en een uitbreiding zijn van het berichten 

formaat. Daarnaast zijn er cloud specifieke standaarden die de interoperabiliteit tussen cloud 

aanbieders (service providers) betreffen, die de beveiliging van cloud diensten betreffen en die de 

governance van cloud diensten door de afnemer betreffen. Dit zijn cloud specifieke standaarden 

die gebaseerd zijn op al enige tijd in gebruik zijnde cloud relevante standaarden zoals SNMP of, 

indien naar frameworks en/of modellen gekeken wordt, TOGAF. 

 

In dit verkennend onderzoek zijn de Cloud specifieke standaarden die betrekking hebben op (het 

beheer van) de dienstverlening (zoals SLA) buiten beschouwing gelaten.  

 

Verder maakt dit verkennend onderzoek gebruik van de aanbeveling zoals aangegeven in het 

eerder genoemde ETSI CSC rapport. In het ETSI CSC rapport is vanuit use cases een model met 

fasen en (binnen iedere fase) activiteiten uitgewerkt. Vanuit het perspectief van interoperabiliteit 

en standaardisatie zijn de volgende activiteiten uit dit model  relevant:: 

• Activiteit CB_1.1: Interoperabiliteit 

• Activiteit CB_1.2: Gegevens overdraagbaarheid 

• Activiteit HA_2.0: Cloud voorziening over meerdere aanbieders 

• Activiteit CB_2.1, 2.2 en 2.7: Provisioning van cloud services 

Aan bovengenoemde activiteiten zijn in het ETSI CSC rapport de volgende cloud specifieke 

standaarden gerelateerd die ook in dit verkennend onderzoek zijn beschouwd:   

• OGF:OCCI 

• DMTF/ISO/SNIA: CDMI 

• OASIS: TOSCA 

• DMTF: OVF, CIMI 

Naast deze door ETSI aangegeven standaarden zijn ook de standaarden van andere organisaties 

waaronder ITU, OSI en IETF beoordeeld. Voor deze laatste, IETF, geldt dat dit voornamelijk cloud 

relevante standaarden betreft: het zijn primair standaarden voor TCP/IP netwerken en 

webtoepassingen. OAuth is een voorbeeld van laatst genoemde en derhalve niet beschouwd als 

een cloud specifieke standaard. 

1.3 Scope 

In overleg met de opdrachtgever richt het onderzoek zich op cloud standaarden die: 

1. specifiek of relevant zijn voor cloud computing 

2. van belang zijn voor interoperabiliteit 
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In dit onderzoek in niet gekeken naar het huidige gebruik van de onderzochte standaarden binnen 

de publieke sector. Het onderzoeksresultaat biedt een indicatie welke standaarden mogelijk 

relevant zijn om breder op te pakken en het gebruik ervan te stimuleren via de “pas toe of leg uit” 

lijst.  

1.4 Aanpak  

Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft VKA de volgende aanpak gehanteerd.  

1. Opstellen van een raamwerk voor het beoordelingsmodel waarbij de in paragraaf 1.1 

genoemde criteria en de in paragraaf 1.2 genoemde scope is verwerkt.  

2. Opstellen van een functioneel model voor het duiden van de rol van een standaard.  

3. Opstellen van een groslijst van organisaties actief op het gebied van standaardisatie van cloud 

diensten.  

4. Toetsten van deze organisaties tegen het beoordelingsmodel op het criterium openheid.  

5. Per organisatie die positief uit de toets komt opstellen van groslijst van standaarden.  

6. Toetsen van de standaarden tegen het beoordelingsmodel op de overige criteria.  

7. Relevante standaarden plaatsen in het functioneel model.  

8. Oplevering conceptrapportage en definitieve rapportage aan de opdrachtgever.  

 

Het betreft een bureauonderzoek waarbij er gebruik is gemaakt van publiek beschikbare 

informatie. In bijlage A zijn de belangrijkste bronnen (documenten en websites) opgenomen.  

 

1.5 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de inhoud van het beoordelingsmodel en de wijze waarop deze is 

toegepast bij het uitvoeren van het onderzoek. Tevens wordt het functioneel model toegelicht.  

 

Hoofdstuk 3 bespreekt de groslijst van standaardiserende organisaties en de uitkomst van de 

toetsing van deze organisaties aan het beoordelingsmodel.  

 

Hoofdstuk 4 gaat in op de groslijst van standaarden en de uitkomst van de toetsing van deze 

standaarden aan het beoordelingsmodel en de plaatsing in het functionele model.  

 

Hoofdstuk 5 sluit af met conclusies en aanbevelingen.  

 



Definitief 

verkennend onderzoek Cloud standaarden en interoperabiliteit 

 

 

 

Copyright © 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. 9/32 

2 HET BEOORDELINGSMODEL EN FUNCTIONELE MODEL 

Het doel van het beoordelingsmodel is om op globaal niveau inzicht te geven of een standaard 

mogelijk voor indiening bij BFS in aanmerking komt. In overleg met de opdrachtgever zijn de 

volgende criteria gebruikt, deels gebaseerd op het beoordelingsmodel van het Forum van nieuwe 

standaarden voor op de lijst. Eerst wordt ingegaan op de criteria van het beoordelingsmodel, 

daarna op de toepassing ervan.  

2.1 Criteria van het beoordelingsmodel 

2.1.1 Open standaardisatieproces 

Dit criterium gaat twee aspecten na: 

 

1. Is de inspraak van eenieder voldoende geborgd (toegankelijk voor alle belanghebbenden, 

openbare consultaties en besluitvorming die recht doet aan alle belangen).  

2. Is de documentatie (over het standaardisatieproces, de betreffende standaard) voor eenieder 

drempelvrij beschikbaar (geen hoge kosten of hoge lidmaatschapseisen) 

De openheid van het standaardisatieproces is sterk verweven met de werkwijze van de 

organisatie, om die reden vindt de beoordeling plaats op het niveau van de 

standaardisatieorganisatie. Paragraaf 3.2. licht toe waar precies naar is gekeken.  

 

Op basis van een globaal onderzoek is het niet altijd mogelijk om een harde uitspraak te doen. Om 

die reden wordt de uitspraak over open standaardisatieproces geformuleerd als:  

 

1. Ja 

2. Waarschijnlijk wel 

3. Waarschijnlijk niet 

4. Nee.  

Alleen van organisaties waarvan de uitspraak 1) of 2) is worden de standaarden in deze rapportage 

verder besproken.  

2.1.2 Cloud specifiek en cloud relevant 

De scope van het onderzoek betreft in principe cloud-specifieke en cloud-relevante standaarden. 

Daartoe zijn de standaarden beoordeeld op zijnde cloud-specifiek of cloud-relevant. Voor een 

uitleg van cloud-specifieke en cloud-relevante standaarden, zie 1.2. Bij de beantwoording van dit 

criterium zijn de volgende antwoorden voor een standaard mogelijk:   

 

1. Cloud specifieke standaard. 

2. Cloud-relevante standaard. 

3. Geen van beiden.  
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Bij de derde categorie is overigens niet zo dat dat ook betekent dat cloud oplossingen geen gebruik 

maken van de betreffende standaard. De betreffende standaard wordt echter niet als een 

enabeler van cloud diensten beschouwd.  

 

Standaarden waarvan de uitspraak 1) of 2) is vallen binnen de scope van dit onderzoek en worden 

in deze rapportage verder besproken.  

2.1.3 Praktische toepasbaarheid of inzetbaarheid 

Dit criterium wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:  

 

1. De levensfase van de standaard. Alleen een standaard die definitief én actueel is komt voor 

indiening in aanmerking. Definitief wil zeggen volgens het gangbare proces van de 

standaardisatieorganisatie bekrachtigd. Actueel wil zeggen dat de versie niet is vervangen 

door een recentere versie of vervangen is door een andere standaard.  

2. Een inhoudelijke beoordeling over de toepasbaarheid van een standaard is binnen de scope 

van dit onderzoek niet mogelijk. Marktadoptie is hier wel een goede indicator voor. Dit is 

bovendien een belangrijk criterium voor opname van de standaard op een van de lijsten.  

Wanneer van een standaard bekend is dat deze in de praktijk wordt toegepast (bekend bij de 

onderzoekers of bijvoorbeeld op basis van informatie op de website van de 

standaardisatieorganisatie)dan is dit aangegeven.  

Bij de beantwoording van dit criterium zijn de volgende antwoorden voor een standaard mogelijk:  

 

1. Ja (standaard is definitief) 

2. Toegepast (definitief en in de praktijk toegepast) 

3. Nee (nog concept of niet meer actueel) 

Standaarden waarvan de uitspraak 1) of 2) is vallen binnen de scope van dit onderzoek en worden 

in deze rapportage verder besproken.   

2.1.4 Relevantie voor het bevorderen van interoperabiliteit en het functioneel model 

Het criterium interoperabiliteit heeft een directe relatie met de taak van het Forum 

Standaardisatie en de scope van dit onderzoek . Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op 

elektronische wijze gegevens uit te wisselen. Het bevorderen van interoperabiliteit kan op vele 

gebieden zoals met standaarden op het vlak van connectiviteit, gegevens (data) en beveiliging 

(toegang tot de data). Standaarden gericht op de organisaties van ICT (beheerstandaarden, 

contracten, SLA’s) zijn weliswaar van belang voor de samenwerking tussen opdrachtgever en 

dienstverlener en bij transities tussen dienstverleners maar worden niet meegenomen in dit 

onderzoek.  

 

Voor dit criterium is een functioneel model gebruikt voor het duiden van de rol van een standaard 

in de clouddienstverlening, zie onderstaande figuur. Wanneer een standaard naar de inschatting 
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van de onderzoekers in een groen deel valt wordt deze als bevorderend voor interoperabiliteit 

beschouwd.  

 

Het aspect security is in het model niet expliciet ondergebracht. Standaarden op dat vlak zullen 

binnen één van de andere aspecten vallen.  

 

 

 

Figuur 1: functioneel model voor duiden van de rol van een standaard 

 

Bijlage B licht het functionele model nader toe. 

 

In het model is rekening gehouden met de hybride situatie waarin veel organisaties zich al 

bevinden. Een mix van clouddiensten, uitbesteding en on premises ICT maakt dat met meerdere 

netwerken, data op diverse locaties en applicaties op diverse locaties moet worden omgegaan. 

Brokers zorgen voor de connectiviteit tussen de domeinen en binnen de domeinen.  

 

Bij de beantwoording van dit criterium zijn de volgende antwoorden voor een standaard mogelijk:  

 

1. Ja (draagt bij aan interoperabiliteit) met een duiding in het model waar de standaard 

bijdraagt.  

2. Nee (draagt niet bij aan interoperabiliteit) 

Standaarden waarvan de uitspraak 1) is vallen binnen de scope van dit onderzoek en worden in 

deze rapportage verder besproken. 
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Het bovenstaande functionele model wordt door VKA toegepast bij het voeren van gesprekken 

over cloud en architectuur. Het model kan gezien worden als inhoudelijke aanvulling op 

onderstaande model wat gebruikt wordt in European Interoperability Framework (EIF) for 

European public services.  

 

 

 

 

Figuur 2: vier niveaus van interoperabiliteit (bron: EIF versie 2) 

 

De standaarden die binnen de context van deze rapportage besproken worden bevinden zich 

voornamelijk op de onderste twee lagen en deels op de derde laag.  

2.2 Toepassing van het beoordelingsmodel 

Om efficiënt te werken wordt niet iedere standaard tegen ieder criterium getoetst. Het 

beoordelingsmodel is als volgt toegepast:  

 

Stap 1: de werkwijze van de standaardiserende organisatie wordt getoetst op openheid. Alleen van 

organisaties die positief beoordeeld worden wordt een groslijst van standaarden opgesteld.  

 

Stap 2: de standaarden van de geselecteerde organisaties worden bekeken, de groslijst wordt 

opgesteld aan de hand van de beoordeling of de standaard specifiek of relevant is voor cloud.  

 

Stap 3: de standaarden op de groslijst worden nagegaan op praktische toepasbaarheid.  

 

Stap 4: de standaarden die in stap 3 positief beoordeeld zijn worden nagegaan of ze bijdragen aan 

interoperabiliteit en zo ja, waar de standaard in het model past.  

 

Bij de uitvoering zijn met name stap 2 en 3 niet zo strikt gescheiden.  
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3 STANDAARDISERENDE ORGANISATIES 

3.1 Groslijst van standaardiserende organisaties 

De eerste vraag die beantwoord moet worden is welke organisaties werkzaam zijn op het vlak van 

standaardisatie van ICT en cloud. Op basis van onderzoek van publicaties en websites is het 

onderstaande  overzicht opgesteld van 35 organisaties die actief zijn op het gebied van cloud en 

standaardisatie.  

 

Tabel 1: groslijst van organisaties betrokken bij cloud standaardisatie.  

 

Afkorting Volledige naam 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

ATIS Alliance for Telecommunications Industry Solutions 

CEN Comité Européen de Normalisation 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

CICA Canadian Institute of Chartered Accountants 

- Cloudspecs 

CSMIC Cloud Services Measurement Initiative Consortium 

CSA Cloud Security Alliance 

CSCC Cloud Standards Customer Council 

DMTF Distributed Management Task Force 

ENISA European Union Agency for Network and Information Security 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

GICTF Global Inter-Cloud Technology Forum 

IEEE Institute for Electrical and Electronics Engineers 

IETF Internet Engineering Task Force 

ISO / IEC International Organization for Standardization / International Electrical Commission 

ITU International Telecommunication Union 

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector 

NEN Nederlands Normalisatie-instituut  

NIEM National Information Exchange Model 

NIST National Institute of Standards and Technology 

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

OCC Open Cloud Consortium 

ODCA Open Data Center Alliance 

OGF Open Grid Forum 

OMG Object Management Group 

- Open Stack 

QuEST Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications 

SIENA Standards and Interoperability for eInfrastructure Implementation Initiative 
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Afkorting Volledige naam 

SNIA Storage Networking Industry Association 

TIA Telecommunications Industry Association 

TMF TeleManagement Forum (tmforum) 

TOG The Open Group 

- Uptime Institute 

W3C World Wide Web Consortium 

 

Door het gebruik van diverse bronnen voor het opstellen van deze lijst zijn we er zeker van dat de 

lijst volledig genoeg is, de lijst is echter niet uitputtend. Er zijn bijvoorbeeld diverse organisaties op 

nationaal niveau en consortia van bedrijven die niet in dit overzicht staan.  

 

In bijlage A zijn de URL’s van de geraadpleegde website opgenomen van de betreffende 

organisaties.  

3.2 Organisaties met een open standaardisatie proces 

In onderstaande tabel is voor de twee criteria “open standaardisatieproces” de uitkomst 

opgenomen. De informatie die voor deze beoordeling gebruikt wordt is afkomstig van de website 

van de betreffende organisatie. De beoordeling op de criteria 1) “inspraak eenieder geborgd” en 2) 

“documentatie drempelvrij” is als volgt bezien vanuit een Nederlandse (publieke) organisatie:  

 

• Nee: besloten groep, besloten documentatie, of gewoonweg onduidelijk (proces, 

voorwaarden, en dergelijke).  

• Waarschijnlijk niet: hoge kosten voor betaald lidmaatschap, altijd betaald document of 

uitsluitend via lidmaatschap. Gesloten uitstraling op basis van doelgroep of andere beperking 

zoals geografische scope. 

• Waarschijnlijk wel: redelijke kosten voor lidmaatschap, materiaal deels gratis en/of geringe 

kosten. Kan ook gaan om getrapt lidmaatschap of invloed/zeggenschap, bijvoorbeeld via een 

nationale standaardisatieorganisatie. Belanghebbenden hebben dan invloed via hun nationale 

standaardisatieorganisatie.  

• Ja: vrij en onbetaald lidmaatschap, directe deelname aan ontwikkelingsproces, onbetaalde 

beschikbaarheid van documentatie.  

Waar mogelijk is ook aangegeven of de geografische scope van de organisatie internationaal 

(wereldwijd), regionaal (Europa, Amerika, Azië) of nationaal van aard is.  De 21 organisaties die op 

de  criteria 1 en 2 voldoende scoren zijn groen gemarkeerd.  

 

Tabel 2: mate van openheid per organisatie 

 

Afkorting 1. Inspraak eenieder geborgd 2. Documentatie drempelvrij Geografische scope 

AICPA Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk niet USA 

ATIS Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk niet Internationaal  
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Afkorting 1. Inspraak eenieder geborgd 2. Documentatie drempelvrij Geografische scope 

CEN Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Europa 

CENELEC Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Europa 

CICA Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk niet Canada 

Cloudspecs Nee  Nee   

CSMIC Nee  Nee   

CSA Waarschijnlijk wel Ja  Internationaal  

CSCC Ja  Ja  Internationaal   

DMTF Waarschijnlijk wel Ja  Internationaal  

ENISA Ja  Ja  Europa 

ETSI Ja  Ja   Internationaal  

GICTF Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk niet Internationaal  

IEEE Ja  Ja  Internationaal   

IETF Ja  Ja Internationaal 

ISO / IEC Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Internationaal 

ITU Waarschijnlijk wel  Waarschijnlijk wel Internationaal  

NEN Ja  Ja Nationaal 

NIEM Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel  Noord Amerika 

NIST Waarschijnlijk niet Ja  Noord Amerika 

OASIS Waarschijnlijk wel Ja Internationaal 

OCC Waarschijnlijk wel Niet van toepassing Internationaal 

ODCA Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Internationaal 

OGF Waarschijnlijk wel Ja Internationaal  

OMG Waarschijnlijk wel  Ja  Internationaal  

Open stack Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel  Internationaal 

QuEST Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Internationaal  

SIENA Ja  Ja  Europa 

SNIA Waarschijnlijk wel Ja  Internationaal 

TIA Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Internationaal 

TMF Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Internationaal  

TOG Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Internationaal 

Uptime 

Institute 

Nee  Nee  Internationaal 

W3C Waarschijnlijk wel Ja Internationaal  

 

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een aantal organisaties weliswaar werkzaam is op het 

vlak van standaardisatie maar dat doet door vertegenwoordiging, stakeholdermanagement en 

expertise te organiseren. Deze organisaties stellen zelf geen standaarden op maar zijn wel 

essentieel voor de kwaliteit van het standaardisatieproces. Voorbeelden daarvan zijn ENISA en 

SIENA.  
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Verder zijn er organisatie die een andere inhoudelijke bijdrage aan het cloud domein leveren dan 

standaardiseren bijvoorbeeld in de vorm van certificering zoals CSA of het leveren van concrete 

producten zoals Open Stack. Deze laatste levert software (operating system) voor het managen 

van servers, storage en netwerken in een datacenter. De gezamenlijke inspanning is niet zo zeer 

gericht op standaardisatie maar op het ontwikkelen van software dat door een grote groep van 

leveranciers wordt toegepast en is ingezet bij een brede kring van eindgebruikers.  

 

Bij het overgrote deel van de organisaties is lidmaatschap als individu of als organisatie mogelijk 

tegen betaling. De grootte en de aard van de organisatie wordt in bijna alle gevallen gebruikt voor 

het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.  Er zijn vaak ook verschillende typen 

lidmaatschap mogelijk (bijvoorbeeld basis en premium) waarbij invloed en zeggenschap varieert 

met het bedrag dat wordt betaald. Deze organisaties zijn toch als “waarschijnlijk wel” voor de 

openheid van het proces beoordeeld omdat een bijdrage in de organisatorische kosten logisch is 

en het met dit beknopte bureauonderzoek niet mogelijk is om te bepalen of de hoogte ervan reëel 

is of tot significante uitsluiting leidt.  

 

Het volgende hoofdstuk gaat in op de groslijst van standaarden, de uitkomst van de toetsing van 

deze standaarden aan het beoordelingsmodel en de plaatsing van de standaarden in het 

functionele model. Daarbij komen ook de standaarden aan bod op de huidige PTOLU lijst.   
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4 STANDAARDEN 

Als eerste gaat dit hoofdstuk in op welke standaarden van de PTOLU lijst relevant zijn voor cloud 

computing. Daarna komt de groslijst van standaarden aan de orde die is opgesteld op basis van 

informatie van de 21 geselecteerde organisaties. Vervolgens wordt de beoordeling op de criteria 

toepasbaarheid en bijdrage aan interoperabiliteit van elke standaard op de groslijst besproken. Als 

laatste staat dit hoofdstuk stil bij de overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten van dit 

onderzoek en het ETSI CSC rapport.  

4.1 Standaarden op de PTOLU lijst 

De huidige lijst van standaarden op de PTOLU lijst zijn al uitgebreid getoetst volgens de criteria van 

het Forum. De enige vragen die binnen de scope van dit onderzoek nog beantwoord moeten 

worden is welke van die standaarden specifiek of relevant is voor cloud diensten en welke plaats 

de standaard heeft in het functionele model.  

 

De PTOLU lijst is door de onderzoekers langsgelopen en op basis van de overwegingen beschreven 

in paragrafen 2.1.3 en 2.1.4 beschouwd. Geen van de standaarden is cloud specifiek, een aantal 

zijn relevant voor de cloud. Volgens de onderzoekers gaat het om de volgende standaarden:  

 

Tabel 4: standaarden op de PTOLU lijst relevant voor cloud diensten 

 

Standaard: Korte omschrijving toepassingsgebied Rol in functionele 

model: 

Digikoppeling Geautomatiseerde gegevensuitwisseling 

tusseninformatiesystemen voor sector overstijgend 

berichtenverkeer.  

B 

IPv6 en IPv4 Communicatie op netwerkniveau over organisatiegrenzen 

heen tussen organisaties, eindgebruikers, apparaten, 

diensten en sensoren.  

A 

SAML Federatieve (web) browser based single-sign-on en single-

sign-off. 

D 

StUF Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren 

tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties.  

B 

TLS Met certificaten beveiligen van de verbinding tussen client- 

en serversystemen of tussen serversystemen onderling.  

A 

XBRL en 

Dimensions 

XBRL:  elektronisch verkeer waarin de verantwoording van 

financiële informatie de kern vormt.  

Dimensions: bij gebruikmaking van contextuele informatie 

binnen het voornoemde toepassingsgebied voor XBRL.  

B 
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4.2 Groslijst van standaarden 

De websites van de geselecteerde organisaties bieden een zoekfunctie of een overzicht van de 

door hen ontwikkelde en gepubliceerde standaarden, white papers, technische specificaties en 

andere type publicaties. Om te bepalen of een organisatie een specifieke of relevante standaard 

heeft voor cloud computing is ondermeer op basis van een aantal zoekargumenten gezocht in de 

(titel of tekst van de) standaard, te weten:  

• Cloud 

• IAAS, PAAS, SAAS 

• Interoperabiliteit / interoperability 

• (Informatie)beveiliging / (information) security 

Het is vervolgens bij het doorlezen van de standaard aan de onderzoekers om te beoordelen of 

deze specifiek of relevant is voor de cloud. Niet iedere geselecteerde organisatie blijkt cloud 

specifieke of cloud relevante standaarden voort te brengen die ook definitief en actueel zijn. In 

onderstaande tabel is de groslijst van 38 standaarden opgenomen, in bijlage C is een toelichting op 

de tabel opgenomen.  

 

 Tabel 5: groslijst van standaarden 

 

Nummer  Versie Naam 

DMTF   

DSP0243 2.1.0 Open Virtualization Format (OVF) Specification 

DSP0262 1.0.0 Cloud Auditing Data Federation (CADF) - Data Format and Interface 

Definitions Specification 

DSP0263 1.1.0 Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI) Model and RESTful 

HTTP-based Protocol - An Interface for Managing Cloud Infrastructure 

DSP0264 1.0.0 Cloud Infrastructure Management Interface - Common Information 

Model (CIMI-CIM) - A CIM Representation of the CIMI Model 

DSP8009 1.0.2 CIMI XML Schema, .xsd file.  

DSP8023 2.0.1 OVF Envelope XSD, .xsd file. 

DSP8049 1.0.1 Network Port Profile XML Schema, .xsd file. 

DSP1034 1.1.0 Simple Identity Management Profile 

DSP1082 1.0.0 Credential Management Profile 

DSP1096 1.0.0 Certificate Management Profile 

IEEE   

P2301 Draft Guide for Cloud Portability and Interoperability Profiles (CPIP) 

P2302 Daft Standard for Intercloud Interoperability and Federation (SIIF) 

P2100.1 Draft Standard Specifications for Wireless Power and Charging Systems 

ISO   

ISO/IEC 

17203:2011 

 Open Virtualization Format (OVF) specification 

ISO/IEC 

17826:2012 

 Cloud Data Management Interface (CDMI) 

ISO/IEC 19770-

1:2012 

 Software asset management -- Part 1: Processes and tiered assessment 

of conformance 
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Nummer  Versie Naam 

ISO/IEC 27017 DRAFT Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 

27002 for cloud services 

ISO/IEC 27018 August 1st 2014 Code of practice for protection of Personally Identifiable Information 

(PII) in public clouds acting as PII processors 

ISO/IEC 27036-

1-3 

1:2014 

2:2014 

3:2013 

Security techniques -- Information security for supplier relationships 

Part 1: overview and concepts 

Part 2: Requirements 

Part 3: Guidelines for information and communication technology 

supply chain security 

ISO/IEC 

17788:2014 

Published in 

2014 

Cloud computing – Overview and vocabulary 

ISO/IEC 

17789:2014 

Published in 

2014 

Cloud computing – Reference architecture 

ITU   

X.1601  (01/2014) Security framework for cloud computing 

Y.3500  (08/2014) Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary 

Y.3501  (05/2013) Cloud computing framework and high-level requirements 

Y.3502  (08/2014) Information technology — Cloud computing - Reference architecture 

Y.3510  (05/2013) Cloud computing infrastructure requirements 

Y.3511  (03/2014) Framework of inter-cloud computing 

Y.3512  (08/2014) Cloud computing - Functional requirements of Network as a Service 

Y.3513  (08/2014) Cloud computing - Functional requirements of Infrastructure as a Service 

Y.3520  (06/2013) Cloud computing framework for end to end resource management 

OASIS   

TOSCA 1.0, November 

2013 

Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications 

OGF   

GFD.183 21 juni 2011 Open Cloud Computing Interface - Core specification 

GFD.184 21 juni 2011 Open Cloud Computing Interface- Infrastructure Specification 

GFD.185 21 juni 2011 Open Cloud Computing Interface - HTTP Rendering (RESTful API) 

Quest   

TL9000 5.5 Quality Management System, requirements handbook 

TL9000 5.0 Quality Management System ,Measurement handbook 

SNIA   

CDMI Versie 1.1 van 8 

augustus 2014 

Cloud Data Management Interface (CDMI) 

TOG   

C141 Januari 2014 The Open Group Cloud Ecosystem Reference Model 

 

 

4.3 Praktische toepasbaarheid en relevantie voor interoperabiliteit 

De lijst van standaarden in tabel 5 betreft voor het grootste deel standaarden waarvan de status 

definitief en actueel is. Deze standaarden voldoen aan het eerste aspect van praktische 
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toepasbaarheid. Uit de beschikbare informatie is voor de meeste standaarden niet op te maken 

wat de mate van toepassing in de praktijk is. Alleen voor TL9000 wordt hiervoor op de site van 

Quest nadrukkelijk melding van gemaakt. Daarmee is het voor dit onderzoek geen criterium van 

belang.   

 

De vraag of de standaard bijdraagt aan interoperabiliteit hangt in eerste instantie samen met de 

rol de standaard heeft in het functionele model (A – E). Interoperabiliteit is daarbij op twee 

manieren geïnterpreteerd:  

1. Interoperabiliteit tussen twee clouddiensten in gebruik bij een afnemer,  bijvoorbeeld het 

uitwisselen van gegevens tussen twee SAAS applicaties.  

2. Interoperabiliteit waarbij de ene clouddienst de andere vervangt zoals bij beëindiging van een 

contract. Feitelijk gaat het dan om transfer van dienstverlener (portabiliteit).  

Het belang van de standaard voor interoperabiliteit betreft een inschatting van de onderzoekers, 

in sommige gevallen is het vergroten van interoperabiliteit expliciet als doestelling van de 

standaard geformuleerd.  

 

In onderstaande tabel is de lijst met standaarden op bovenstaande criteria getoetst. Wanneer een 

standaard definitief is wordt deze op interoperabiliteit getoetst. Wanneer een standaard bijdraagt 

aan interoperabiliteit dan wordt de rol van de standaard in het functionele model aangegeven. De 

17 standaarden die op alle criteria positief scoren zijn groen gemarkeerd.   

 

Tabel 6:  score van groslijst standaarden op criteria “definitief en actueel” en bijdrage aan 

interoperabiliteit 

 

Nummer  Versie Definitief 

en actueel 

Draagt bij aan interoperabiliteit Rol in 

functionele 

model 

DMTF     

DSP0243 2.1.0 Ja  Nee, betreft alleen virtualisatie.   

DSP0262 1.0.0 Ja  Nee, betreft service rapportage tussen provider 

cloud dienst en afnemer.  

 

DSP0263 1.1.0 Ja  Ja, standaard is gericht op IAAS, noemt portability 

tussen dienstverleners expliciet als doel van de 

standaard.  

A, B, E 

DSP0264 1.0.0 Ja  Nee, betreft vertaling van CIMI naar weergave in 

CIM wat van belang is voor management 

systemen.  

 

DSP8009 1.0.2 Ja  Ja, xml behoort bij DSP0263 A, B, E 

DSP8023 2.0.1 Ja  Nee, behoort bij DSP0243  

DSP8049 1.0.1 Ja  Nee, betreft een XML schema voor Ethernet 

poorten. 

 

DSP1034 1.1.0 Ja  Nee, gericht op CIM implementatie in het 

management systeem.  

 

DSP1082 1.0.0 Ja  Nee, gericht op toepassing van bijvoorbeeld PKI 

en biometrische credentials in management 

systeem.  
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Nummer  Versie Definitief 

en actueel 

Draagt bij aan interoperabiliteit Rol in 

functionele 

model 

DSP1096 1.0.0 Ja  Nee, gericht op mogelijkheid voor het managen 

van  X509 certificaten van PKI.  

 

IEEE     

P2301 Draft Nee    

P2302 Draft Nee    

P2100.1 Draft Nee    

ISO     

ISO/IEC 

17203:2011 

 Ja Nee, betreft virtualisatie, zie ook DMTF DSP0243.   

ISO/IEC 

17826:2012 

 Ja  Ja, gericht op toegang tot en management van 

data in de cloud 

B, E 

ISO/IEC 19770-

1:2012 

 Ja  Nee, gericht op beheer/besturing (software asset 

management) 

 

ISO/IEC 27017 DRAFT Nee    

ISO/IEC 27018 August 1st 

2014 

Ja  Nee, gericht op implementatie van control 

objectives, controls en richtlijnen voor persoons 

identificeerbare informatie.  

 

ISO/IEC 27036-

1-3 

1:2014 

2:2014 

3:2013 

Ja  Ja, specifiek gericht op informatiebeveiliging in 

waardeketens van ICT suppliers.  

A-F 

ISO/IEC 

17788:2014 

Published 

in 2014 

Ja  Ja, standaard gericht op algemene termen en 

definities.  

A-F 

ISO/IEC 

17789:2014 

Published 

in 2014 

Ja  Ja, gericht op standaardisatie van architectuur als 

rollen, activiteiten en componenten 

A-F 

ITU     

X.1601  (01/2014) Ja  Nee, globaal framework  

Y.3500  (08/2014) Ja  Ja, hetzelfde als ISO17788.  A-F 

Y.3501  (05/2013) Ja  Nee, betreft beheer en besturing.  

Y.3502  (08/2014) Ja  Ja, hetzelfde als ISO17789 A-F 

Y.3510  (05/2013) Ja  Ja, definities cloud service  A-D 

Y.3511  (03/2014) Ja  Nee, alleen vereisten op het vlak van datacenters.   

Y.3512  (08/2014) Ja  Ja, voor NAAS A 

Y.3513  (08/2014) Ja Ja, voor IAAS A, C 

Y.3520  (06/2013) Ja  Ja, betreft intercloud end-to-end management A-E 

OASIS     

TOSCA 1.0, 

November 

2013 

Ja Ja,” this specification introduces the formal 

description of Service Templates, including their 

structure, properties, and behavior”. 

B 

OGF     

GFD.183 21 juni 

2011 

Ja  Ja, huidige release geschikt voor management van 

IaaS, PaaS en SaaS diensten.  

B, E 

GFD.184 21 juni 

2011 

Ja  Ja, huidige release geschikt voor management van 

IaaS, PaaS en SaaS diensten. 

B, D, E 

GFD.185 21 juni 

2011 

Ja  Ja, huidige release geschikt voor management van 

IaaS, PaaS en SaaS diensten. 

B, D, E 

Quest     
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Nummer  Versie Definitief 

en actueel 

Draagt bij aan interoperabiliteit Rol in 

functionele 

model 

TL9000 5.5 Ja  Nee, dit is een telecomindustrie specifieke 

extensie van ISO 9001:2008.  

 

TL9000 5.0 Ja  Nee, dit is een telecomindustrie specifieke 

extensie van ISO 9001:2008. 

 

SNIA     

CDMI Versie 1.1 

van 8 

augustus 

2014 

Ja  Ja, “This Cloud Data Management Interface 

(CDMI™) international standard is intended for 

application developers who are implementing or 

using cloud storage.  

B, C 

TOG     

C141 Januari 

2014 

Ja Nee, te generiek om van betekenis te zijn voor 

interoperabiliteit.  

 

 

Opgemerkt moet worden dat alle geselecteerde standaarden gebruik maken van zogenoemde 

‘stateless’ interface en dus niet of nauwelijks geschikt zijn voor transactionele keten 

gebeurtenissen in de cloud. Hiervoor worden vaak de eigen, gesloten (‘proprietary”) interfaces  

van de leveranciers van de transactionele systemen voor gebruikt. 

 

4.4 ETSI cloud standards coordination rapport 

De resultaten van dit onderzoek komen voor een deel overeen met het ETSI CSC rapport. Er zijn 

echter ook een aantal verschillen te zien in de lijst met opgevoerde relevante standaarden voor 

cloud.  De belangrijkste zijn:  

 

1. Het ETSI CSC rapport staat niet op dezelfde wijze stil bij het criterium “open” zoals in deze 

rapportage wel gebeurd. Dat heeft ondermeer tot gevolg dat in deze rapportage standaarden 

van bijvoorbeeld ATIS en TIA niet meer besproken worden.  

2. Het ETSI CSC rapport benoemd ook documenten die niet zozeer een standaard zijn maar 

bijvoorbeeld een technische specificatie zoals ETSI TS 103 142 of een framework zoals CSA 

CCM 3.0 Cloud Control Matrix.  

3. Het ETSI CSC rapport benoemd ook standaarden die niet zozeer van belang zijn voor 

interoperabiliteit zoals ISO 27001/27002.  

Een dergelijk vergelijk is met meer bronnen te maken. Bijvoorbeeld NIST publiceert een lange lijst 

met cloud (relevante) standaarden, zie  http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-

computing/bin/view/CloudComputing/StandardsInventory. Ook op deze lijst staan veel 

standaarden die niet in deze rapportage voorkomen als gevolg van de scope die gehanteerd is.  

 

Overigens zijn er ook overeenkomsten tussen het CSC rapport en dit onderzoek zoals de 

opgevoerde standaarden voor OGF (OCCI), DMTF/ISO/SNIA (CDMI), OASIS (TOSCA) en nogmaals 

DMTF (OVF, CIMI). Als laatste vult dit onderzoek het overzicht van cloud standaarden ook aan met 

ISO 27036 1-3 en ITU Y.3500 en Y.3502. 
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Het volgende hoofdstuk vat alle bevindingen uit dit onderzoek nog kort samen en gaat daarna in 

op de aanbevelingen.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit verkennend onderzoek is gekeken welke standaarden mogelijk voldoen aan de criteria voor 

opname op de “pas toe of leg uit” lijst of de “gangbare standaarden” lijst. Iedere standaard in dit 

onderzoek is getoetst aan de criteria openheid, toepasbaarheid, relevantie voor cloud, en belang 

voor interoperabiliteit.  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat van de 35 beschouwde organisaties er 21 een voldoende 

open standaardisatieproces hebben en de standaarden vrij (of tegen lage kosten) beschikbaar 

stellen. Van deze 21 organisaties zijn er negen waarvan standaarden op de groslijst terecht zijn 

gekomen op basis van toepasbaarheid en relevantie voor cloud. De groslijst bevat 38 standaarden.  

 

Van de standaarden op de groslijst komen er 17 mogelijk in aanmerking voor opname op één van 

de lijsten van het BFS vanuit het perspectief dat zij bijdragen aan de interoperabiliteit van cloud 

diensten. In onderstaande tabel zijn deze standaarden opgenomen met daarin een korte 

omschrijving van het doel van de standaard. 

 

Tabel 7: standaarden die mogelijk voor opname op de PTOLU lijst in aanmerking komen  

 

Nummer  Omschrijving Rol in logische 

model 

DMTF – Distributed Management Task Force 

DSP0263 Logisch model voor beheerinteractie tussen een afgenomen  IaaS dienst 

en de aanbieder van die dienst, gebaseerd op ‘stateless’ interfacei 

A, B, E 

DSP8009 Het XML schema behorende bij DSP0263 A, B, E 

ISO – International Organization for Standardization 

ISO/IEC 

17826:2012 

Interface voor ontwikkelaars om opslag in de cloud te implementeren 

en/of gebruiken. 

B, E 

ISO/IEC 27036-

1-3 

Richtlijnen voor informatiebeveiliging in waardeketens van cloud 

aanbieders.  

A-F 

ISO/IEC 

17788:2014 

Definitie van standaard begrippen voor toepassingen in de cloud A-F 

ISO/IEC 

17789:2014 

Referentie architectuur (Cloud Computing Reference Architecture – CCRA) 

voor rollen, activiteiten en functionele componenten van een cloud 

service. 

A-F 

ITU – International Telecommunications Union 

Y.3500  Hetzelfde als ISO17788.  A-F 

Y.3502  Hetzelfde als ISO17789 A-F 

Y.3510  Vereisten voor een cloud infrastructuur waaronder 

verwerkingsmogelijkheden, opslag en netwerk resources.  

A-D 

Y.3512  Uitbreiding van Y.3510 specifiek voor NaaS en IaaS cloud services A 

Y.3513  Aanbevelingen en functionele vereisten voor een IaaS Cloud service A, C 

Y.3520  Raamwerk voor end-to-end resource management in een cloud omgeving A-E 

OASIS – Advancing Open Standards for the Information Society 
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Nummer  Omschrijving Rol in logische 

model 

TOSCA Topolgy and Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA). 

Standaard taal (XML gebaseerd) om applicatie laag diensten te porteren 

(van latende naar ontvangende dienstverlener) naar alternatieve cloud 

implementaties met behoud van interoperabiliteit. 

B 

OGF – Open Grid Forum 

GFD.183 Is eerste deel van Open Cloud Computing Interface (OCCI)  en beschrijft 

een ’stateless’ interface voor beheer van IaaS, PaaS en SaaS cloud 

diensten. GFD.183 is de OCCI-Core specificatie 

B, E 

GFD.184 Is tweede deel van Open Cloud Computing Interface (OCCI)  en beschrijft 

een ’stateless’ interface voor beheer van IaaS cloud diensten. GFD.184 is 

de OCCI http Rendering specificatie en beschrijft hoe de OCCI core kan 

communiceren op basis van http. 

B, D, E 

GFD.185 Is derde deel van Open Cloud Computing Interface (OCCI)  en beschrijft 

een ’stateless’ interface voor beheer van IaaS cloud diensten. GFD.185 is 

de OCCI Infrastructuur specificatie en bevat extensies van de OCCI core 

specifiek voor IaaS diensten. 

B, D, E 

SNIA – the Storage Networking Industry Association 

CDMI Cloud Data Management Interface (CDMI™) Definieert een functionele 

interface voor applicaties om gegevens elementen te muteren (“create, 

retrieve, update, delete”)  indien deze in de cloud zijn opgeslagen. De 

interface kan ook gebruikt worden voor beheer van dataopslag. 

B, C 

 

Het aggregatieniveau van de bovengenoemde  standaarden varieert van hoog niveau definities van 

het cloud domein (zoals ISO/IEC 17789:2014) tot aan gedetailleerde code specificatie (zoals 

DSP8009). De globale standaarden bestrijken alle componenten die voor clouddiensten van belang 

zijn zoals managementsystemen, data, applicaties, brokers en netwerken. De gedetailleerde 

standaarden beschrijven vooral de koppelingen tussen netwerk, data, applicaties en brokers. 

Bovengenoemde standaarden zijn allen cloud-specifieke standaarden. 

 

Zoals aangegeven bij de verschillende standaarden wordt duidelijk dat open standaarden vrijwel 

altijd gebaseerd zijn op zogeheten ‘stateless’ interface ofwel ‘asynchroon’ berichtenverkeer. 

Hoewel dit voor de meeste toepassingen een uitstekende manier van berichten uitwisseling is, het 

is minder goed van toepassing op transactionele systemen, zoals financiele transacties of database 

mutaties die pas doorgevoerd mogen worden als alle vorige handelingen correct zijn uitgevoerd. 

Derhalve moet opgemerkt worden dat er géén in aanmerking komende standaarden zijn voor 

transactionele omgeving. In het algemeen wordt daarin gebruikt gemaakt van leveranciers eigen 

(‘proprietary’) interfaces. 

 

Aanbeveling 

De volgende stap is het door BFS actief benaderen van belanghebbende partijen voor een gesprek. 

Het criterium openheid hangt samen met de wijze waarop de organisatie werkt en is niet zozeer 

specifiek voor een standaard. Het is daarom aan te bevelen om in eerste instantie per organisatie 

één standaard te selecteren zodat in de beoordeling van de standaard ook de werkwijze van de 

organisatie in detail beschouwd wordt.  
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Gezien de samenhang tussen de 17 standaarden worden de volgende aanbevolen als eerste op te 

pakken:  

 

DMTF: DSP0263 

ISO: ISO 17788 

ITU:  Y.3510 

OGF: GFD.183 

SNIA: CDMI 
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A Bronnen  

A1. Rapporten en documenten 

ETSI rapport, cloud standards coordination, version 1.0, November 2013.  

ENISA rapport, security standards for cloud usage, version 0.9, march 2013.  

NTT technical review, Global standardization activities for cloud computing,  june 2011.  

Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), the standardisation environment for cloud 

computing, februari 2012.  

European Interoperability Framework (EIF) for European public services, versie 2.0 

 

A2. Websites  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.cloudspecs.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://csmic.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.cloud-council.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://cloudsecurityalliance.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://cloud-standards.org/wiki , geraadpleegd op 22-12-2014.  

http://www.dmtf.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.enisa.europa.eu/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.etsi.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.forumstandaardisatie.nl/themas/cloud/, geraadpleegd op 22-12-2014 

http://www.gictf.jp/index_e.html, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.ieee.org/index.html, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://standards.ieee.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.ietf.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.iso.org/iso/home.htm, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.nen.nl/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.niem.gov/Pages/default.aspx, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.niem.gov/tools-catalog/Pages/tools.aspx, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.nist.gov/index.cfm, geraadpleegd op 6-1-2015  

https://www.oasis-open.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://opencloudconsortium.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.opendatacenteralliance.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.ogf.org/ogf/doku.php, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.ogf.org/ogf/doku.php/standards/standards, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.openstack.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 
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http://www.questforum.org/, geraadpleegd op 6-1-2015  

http://www.sienainitiative.eu/ , geraadpleegd op 22-12-2014.  

http://www.snia.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.snia.org/tech_activities/standards/curr_standards, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.tmforum.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.opengroup.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.aicpa.org/Pages/default.aspx, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://cpacanada.ca/, geraadpleegd op 6-1-2015 

https://www.datenschutzzentrum.de/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://uptimeinstitute.com/TierCertification/, geraadpleegd op 6-1-2015 

http://www.w3.org/, geraadpleegd op 6-1-2015 
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B Toelichting functioneel model 

In hoofdstuk 2 is het volgende model geïntroduceerd, deze bijlage licht het model nader toe.  

 

 

 

 

Figuur B1: functioneel model  

 

Dit model is een vereenvoudigde weergave van een algehele omvatting van de ‘Cloud’ en alle 

zaken die daartoe gerekend worden. 

 

Essentieel bij de Cloud is dat door virtualisatie er geen sprake meer is van een vaste plaats/locatie 

voor applicaties, voor gegevens en voor de verbindende netwerken daartussen. Dit in tegenstelling 

tot legacy omgevingen waarin applicaties over het algemeen strikt gekoppeld zijn aan de gebruikte 

gegevens en deze via voor gedefinieerde paden door een vaste netwerk structuur, aan elkaar 

verbonden zijn. 

 

Daarbij zijn vier verzamelingen onderkend:  

• Data – Deze verzameling omvat alle vormen van data en opslag. Elementen kunnen legacy 

database systemen zijn, virtuele storage op SANs en NASsen, maar ook SaaS diensten, DBaaS 

diensten etc. Kern is dat via een interface (bv XML, RESTfull, SOAP) gegevens benaderd 

kunnen worden. 

• Applicaties – Deze verzameling omvat zowel legacy applicaties als SaaS (en PaaS) diensten. 

Kern is dat alle applicaties in staat zijn om op basis van gestandaardiseerde interfaces gebruik 

kunnen maken van data. 
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• Netwerk – Om volledig transparant te kunnen werken dient het netwerk diensten te bieden 

om op basis van protocol informatie vanuit applicaties en/of data, tijdelijk de meest optimale 

(bandbreedte, snelheid, beveiliging, route etc) verbinding te leggen. SDN en NFV zijn daar 

voorbeelden van. Netwerk virtualisatie in het algemeen heeft als doel om dit mogelijk te 

maken. 

• Orchestrator – De besturing van de interactie tussen data, applicaties en netwerk. Feitelijk de 

centrale regulator die op basis van regels en protocol informatie bij aanvragen bepaald welke 

applicaties (en/of diensten) welke data mag benaderen en welke netwerk voorzieningen 

daarvoor getroffen moeten worden. De term Orchestrator is afkomstig uit SDN en doet 

binnen SDN feitelijk hetgeen hier beschreven is echter beperkt tot netwerken. 

Gebruikers en devices zijn geen onderdeel. Hun gegevens worden door de aangeroepen applicatie 

doorgegeven aan de orchestrator. Gegevens (data) worden altijd alleen benaderd vanuit een 

applicatie. De kenmerken ‘gebruiker’ en ‘device’ zijn parameters op basis waarvan de orchestrator 

besluiten kan nemen over het al dan niet bieden van toegang tot gegevens, over verbindingen die 

in het profiel van de gebruiker en het gebruikte device zijn aangegeven. 

 

De onderdelen Data, Applicaties en Netwerken zijn verzamelingen van verschillende soorten 

gegevensbanken, toepassingen en netwerken. In ieder onderdeel is een ‘broker’ functie aanwezig. 

Dat is de functie die er voor zorgt dat een onderdeel op eenduidige wijze, dus ondanks de mogelijk 

grote verscheidenheid van de elementen uit de verzameling, communiceert met de orchestrator. 

Van belang is dus de koppeling tussen de verschillende brokers (data, applicatie en netwerk) en de 

orchestrators. Met name daar is standaardisatie vereist. Ofwel: de broker functie moet in staat zijn 

om de data uitwisseling van de applicaties die zijn benoemd in het onderdeel Applicaties (de 

verschillende elementen uit de verzameling), om te zetten naar een gestandaardiseerd formaat 

voor interactie met de Orchestrator zodat deze in staat is een andere verzameling te instrueren.. 

Datzelfde geldt uiteraard onverminderd voor de verschillende gegevens systemen en voor de 

verschillende netwerken. 

 

Voor dit document is daarom uitgegaan van standaarden die betrekking hebben op de 

koppelingen met de Orchestrator/Broker. Daar waar wordt vermeld dat een standaard betrekking 

heeft op A, B, C en D heeft de standaard betrekking op standaardisatie van het berichtenformaat 

met een broker om een optimale uitwisseling van data tussen de verzamelingen via de broker 

mogelijk te maken. 

Daarnaast dient het hele model bestuurd en gemanaged te worden. Dit gaat over het hele model 

heen. In de figuur is dit aangegeven als E en F.  

 

Overigens is het model voor dit rapport een vereenvoudiging van een gedetailleerder model, deze 

is onderstaande figuur weergegeven.  
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Figuur B2: uitgewerkt functioneel model 
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C Toelichting bij de groslijst van standaarden 

Opmerkingen bij de groslijst van standaarden:  

 

1. Van sommige definitieve standaarden is al weer een recentere versie als draft beschikbaar. In 

de tabel staat in dat geval de laatste, definitieve versie opgenomen.  

2. Voor ETSI zouden alleen EN (Europese standaard) en ES (ETSI standaard) in de tabel worden 

opgenomen omdat hierover door alle belanghebbenden is geoordeeld. Zie 

http://www.etsi.org/standards/different-types-of-etsi-standards voor meer informatie. Deze 

zijn voor cloud echter niet gevonden. Andere geraadpleegde publicaties bevestigen dit, ook 

daarin staan geen ETSI EN of ES standaarden opgenomen.  

3. IETF hanteert drie nivea’s voor de volwassenheid van een standaard, te weten proposed, draft 

en internet standaard. De laatste wordt gezien als volwassen en bewezen. In het kader van dit 

onderzoek is gezocht naar relevante standaarden van dit niveau. Voor meer informatie zie 

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2026/?include_text=1 . In het kader van dit onderzoek zijn 

geen standaarden gevonden die specifiek bijdragen aan cloud interoperabiliteit. IETF 

standaardiseert IP gerelateerde protocollen die generiek van belang zijn en niet specifiek voor 

cloud. 

4. ITU-T zegt het volgende over de eigen standaarden: “The main products of ITU-T are 

normative Recommendations. Recommendations are standards that define how 

telecommunication networks operate and interwork. ITU-T Recommendations are non-

binding, however they are generally complied with due to their high quality and because they 

guarantee the interconnectivity of networks and enable telecommunication services to be 

provided on a worldwide scale”. Een ITU-T recommendation kan derhalve beschouwd worden 

als een standaard. Meer informatie: http://www.itu.int/en/ITU-

T/publications/Pages/default.aspx  

5. ISO besteedt specifiek aandacht aan de cloud, zie 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1925.  

6. OGF stelt het volgende: “Documents in discussion within OGF Working Groups and Research 

Groups, which are intended to be submitted for publication as part of the OGF Document 

Series, are called Grid Working Drafts (GWD's). Once approved by the OGF Editor and the Grid 

Forum Steering Group (GFSG), a final document (GFD) becomes part of the OGF Document 

Series.” Derhalve zijn alleen relevante GFD in het overzicht opgenomen.  

7. Quest geeft een timeline aan voor TL9000, zie 

http://www.questforum.org/about/strategic_vision.html voor meer informatie.   

8. W3C heeft veel standaarden voorgebracht die essentieel zijn voor het gebruik van internet. 

Deze zijn echter dermate generiek van belang dat deze niet zijn opgevoerd als cloud 

standaard.  


