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Waarom Forum en College Standaardisatie?

“The nice thing about standards is that there are so 
many of them to choose from.” (A. Tanenbaum)
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Forum/College = 

advies en keuzes

door en voor de overheid



College en Forum Standaardisatie

‘Pas toe of leg uit’-lijst
Aanbevelingen 
aan ministers

Bevorderen 
interoperabiliteit

College
Ambtelijke top van (semi-)overheid
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Forum
Overheid | Bedrijfsleven | Wetenschap

Bureau
Uitvoerend secretariaat bij Logius

ondersteunt

adviseert

Ambtelijke top van (semi-)overheid



‘Pas toe of leg uit’-regime

� Pas toe: Overheden zijn verplicht om bij de aanschaf van 
ICT-systemen/-diensten de relevante ‘pas toe of leg uit’-
standaarden te eisen.

� Leg uit:� Leg uit:

Alleen afwijken bij reden van bijzonder gewicht. 

Afwijkingen vastleggen in administratie en 
verantwoording via jaarverslag.

� Doelgroep: (semi) publieke organisaties
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Beren op de weg voor Open Data

Verslag van de workshop “Open Data, beren op de weg”

In opdracht van Bureau Forum Standaardisatie met inhoudelijke samenwerking met 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemodereerd door Zenc 15 
maart 2012

Aanwezige partijen:
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Totaal 144 bezwaren

Aanwezige partijen:

Kadaster, EL&I, Geonovum, BZK, CBS, Gemeente Rotterdam, Gemeente Groningen, 
IPO, Nationaal archief, Antwoord voor Bedrijven, RDW, I&M, Planbureau voor de 
Leefomgeving, KNMI, Nationaal Archief.



De Beren 

1. Gebrek aan businessmodellen (Bestaande financieringsmodellen) 
(10) zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/08/kamerbrief-over-

rapport-de-waarde-van-open-data.html

2. Privacy (9) zie: tafel

3. Geen sturing op hergebruik vanuit het rijk (9) zie: data.overheid.nl

4. Duurzaamheid / leveringsonbetrouwbaarheid  (5)

5. Gebrek aan metadata (5) zie: tafel5. Gebrek aan metadata (5) zie: tafel

6. Kosten vallen binnen organisatie, opbrengsten elders (4)

7. Afwezigheid van een juridisch kader (3) zie: tafel

8. Het is niet zo goedkoop als men claimt (2)

9. Het is niet duidelijk welke data er is (2)

10.Het is nog niet klaar / de data is niet compleet (1)

11.Huidige prijsmodellen blokkeren ontwikkelingen van de markt (1)

12.Sommigen hebben belang bij het gesloten houden van data (1)

13.Wethouder zal reputatieschade oplopen (0)
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Relatie met het project Linked Open Data

• Gebrek aan metadata (5)

• Het is niet duidelijk welke data er is (2)
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En dan……..

Uitbreiding van PTLU-lijst ???

OP NAAR 5* Tim Berners Lee

Standaardisatie van de manier van aanbieden van open data sets
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