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1. Achtergrond  

 
 
1.1 Forum en College 
 
Het doel van het overheidsbeleid voor open standaarden is het bevorderen van interoperabiliteit van de 

Nederlandse (semi-)publieke sector, terwijl tegelijkertijd de leveranciersonafhankelijkheid wordt 
geborgd.  Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te 
uitwisselen. In dit geval tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en 
burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling.  
 
Om aan dit doel invulling te geven zijn in 2006 het College en Forum Standaardisatie opgericht1.  
Deze instellingen ontwikkelen zelf geen standaarden, maar kunnen bestaande standaarden binnen de 

(semi-)publieke sector een status (verplicht of aanbevolen) geven. College en Forum beheren twee 
lijsten, namelijk2:  
 
1) Lijst met open standaarden die verplicht zijn in de vorm van ‘pas toe of leg uit’;  

2) Lijst met gangbare open standaarden die worden aanbevolen.  
 
Met de lijsten wil het College de adoptie van open standaarden bevorderen die voldoen aan de criteria:  
Toegevoegde waarde, Open standaardisatieproces, Draagvlak en Opname bevordert adoptie3.  
 

De doelgroep van deze lijsten is de gehele (semi-)publieke sector. Naast de rijksdiensten, 
uitvoeringsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeentes vallen hier ook instellingen in de 
sectoren onderwijs, zorg en sociale zekerheid onder. 
 
 
1.2 Gangbare open standaarden  
 

Voorliggende advies betreft de toetsing van een standaard voor de lijst met gangbare open 
standaarden.  Met de lijst met gangbare standaarden beoogt het College dit soort standaarden aan te 

bevelen als:  

 
1. hun huidige adoptie binnen de (semi-)overheid reeds hoog is;  

2. opname op de lijst bijdraagt aan de adoptie door te informeren en daarmee onbedoelde afwijkende 
keuzes te voorkomen. 

  
De functie van de lijst is informeren. De lijst met gangbare standaarden heeft geen verplichtend 
karakter.  
 
 
2. Huidige openbare consultatie van gangbare standaarden 
 

 
2.1 Voorgeschiedenis  
 

Eind 2013 heeft Forum standaardisatie besloten de lijst met gangbare open standaarden te 
actualiseren. Het Forum heeft hiervoor een onderzoek laten uitvoeren naar kandidaat standaarden voor 
deze lijst4. Bij dit onderzoek zijn vergelijkbare lijsten van Europese lidstaten geïnventariseerd en zijn 

een interviews afgenomen bij  een aantal Nederlandse overheidsorganisaties. Uit het onderzoek 
kwamen 14 kandidaat standaarden voor de gangbare lijst naar voren.   
 
Voorjaar 2013 heeft Forum Standaardisatie besloten deze 14 standaarden laten toetsen voor opname 
op de gangbare lijst.  Iedere standaard is daarbij beoordeeld aan de hand van de toetsingcriteria voor 
de lijsten.  Op basis hiervan is per standaard een advies opgesteld waarin wordt aanbevolen de 
standaard wel of niet op de lijst met gangbare standaarden op te laten nemen.  

 
 
 
 
 

                                                
1 Voor meer informatie over Forum en College Standaardisatie, zie: http://www.forumstandaardisatie.nl/ 
2 Zie de website voor de lijsten: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/ 
3 Zie voor een uitwerking van de toetsingsprocedure en gebruikte criteria: 
http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Toetsingsprocedure_en_criteria.pdf 
4  Zie https://www.logius.nl/fileadmin/os/Vergaderstukken/05._FS_42-02-
04A_Rapport_update_lijst_met_gangbare_standaarden.pdf 
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2.2 Consultatievragen 
 
Het voorliggende document bevat de consultatievragen welke horen bij het opnameadvies van de 

MTOM standaard.  U wordt gevraagd dit advies te beoordelen en van commentaar te voorzien.  Als u 
hiervoor onderstaande vragen gebruikt en uw reactie van een toelichting voorziet, dan kan Bureau 
Forum Standaardisatie de reacties gestructureerd verwerken.  

2.2.1Vragen over het Toepassinggebied 

 

Bij het eerste punt van het advies:De MTOM standaard, wordt het toepassingsgebied van de 

standaard beschreven. Opname op de gangbare lijst houdt in dat de standaard wordt aanbevolen voor 

het beschreven functionele toepassingsgebied van de standaard.  

[zie ook Hoofdstuk 1, vraag 2.1 van het toetsingformulier]  

 

Vragen: 

1. Bent u het eens met het geadviseerde functionele toepassingsgebied?  

 

2.2.2 Vragen over de conclusie en aanbeveling  

 

Bij het tweede punt van het advies: Conclusie en aanbeveling,  worden de samenvattende 

overwegingen en het opnameadvies aan het Forum Standaardisatie gegeven.  

(zie ook vraag 2.2.3 hieronder) 

 

Vragen: 

 

1. Bent u het eens met de samenvatting van de overwegingen?  

2. Bent u het eens met het advies aan het Forum m.b.t. opname van de standaard op de lijst?  

 

 

2.2.3 Vragen over de toetsing van de standaard op de criteria 

 
Bij het derde punt van het advies: Opmerkingen m.b.t. de verschillende toetsingscriteria, worden 
eventuele opmerkingen en overwegingen bij de verschillende criteriavragen weergegeven (Open 
standaardisatieproces, Toegevoegde waarde, Draagvlak, Opname bevordert adoptie). 
 
Daarnaast worden de criteriavragen in het toetsingformulier in detail beantwoord. [zie Hoofdstuk 3: 
Inhoudelijke criteria, van het toetsingformulier]  

 

Vragen: 

3. Bent u het eens met de constateringen en conclusies inzake de toegevoegde waarde van de 

standaard? [paragraaf 3.1 van het toetsingsformulieren punt drie van het gegeven advies] 

4. Bent u het eens met de constateringen en conclusies inzake het open standaardisatieproces? 

[paragraaf 3.2 van het toetsingsformulier en punt drie van het gegeven advies] 

5. Bent u het eens met de constateringen en conclusies inzake het draagvlak van de standaard? 

[paragraaf 3.3 van het toetsingsformulieren punt drie van het gegeven advies] 

6. Bent u het eens met de constateringen en conclusies inzake de bevordering van de adoptie 

door opname op de lijst? [paragraaf 3.4 van het toetsingsformulier en punt drie van het 

gegeven advies] 

 

2.2.4 Specifieke consultatievragen 

 
Bij het vierde punt van het advies: Zijn er specifieke vragen mee te geven tijdens de openbare 
consultatie van deze standaard? Worden een aantal specifieke vragen gesteld. Mogelijk kunt u deze 
vragen beantwoorden en zo bijdragen aan de kwaliteit van het Forumadvies aan het College: 

 

Vraag: 

7. Hoe ziet het toepassingsgebied van MTOM binnen de Nederlandse overheid? 

8. Acht u het beoogde functioneel toepassingsgebied en het organisatorisch werkingsgebied van 

de standaard, voldoende breed om substantieel bij te dragen aan de interoperabiliteit van de 

(semi-)overheid? 
 



 

  

 

2.2.5 Resterende inhoudelijke opmerkingen 

 

Vraag: 

9. 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 gangbare standaarden? 

 

2.3 Vervolgprocedure 

 

De consultatiereacties worden door Bureau Forum Standaardisatie verzameld en gezamenlijk met het 

voorliggende advies aan het Forum voorgelegd. Het Forum adviseert op basis van deze informatie aan 

het College, om de standaard wel of niet op de lijst op te nemen.  Het College besluit uiteindelijk 28 

november 2013 over de opname van de standaard.  

2.4 Termijn en adres 

 

Uw reactie op de vragen in het voorliggende consultatiedocument kunt u schriftelijk of per e-mail, 

indienen op het volgende adres: 

 

Per e-mail: 

openstandaarden@logius.nl   

onder vermelding van Consultatie gangbare standaarden 

 

Per post: 

Logius 

Bureau Forum Standaardisatie 

o.v.v. Consultatieprocedure gangbare standaarden 
Postbus 96810 

2509 JE Den Haag 

 

Voor een tijdige verwerking dient uw reactie uiterlijk 16 september 2013 in het bezit te zijn van het 

Bureau Forum Standaardisatie. 

 

Vriendelijk bedankt voor uw reactie.  
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