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Doel 
In het werkplan 2010 van het Forum Standaardisatie (bijlage) zijn de volgende 
kernthema’s benoemd: open standaarden, stelselmatige semantiek, adoptie en 
implementatie en internationaal.  
 
Met deze notitie wil het secretariaat u informeren over de ondernomen activiteiten 
en de huidige stand van zaken m.b.t. de onderwerpen uit het werkplan 2010. Wat 
zijn de plannen, wat gaat goed, waar is extra aandacht nodig. 
Daarnaast beoogt deze notitie u te informeren over enkele meer algemene 
onderwerpen die het Forum en College Standaardisatie betreffen. 
 
Informatie m.b.t. kernthema’s 2010 
 
Standaard open 
Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot open standaarden wordt u 
verwezen naar de separate notitie (CS07-05-04) met bijlagen over dat onderwerp 
zoals die behandeld zal worden bij agendapunt 4.  
 
Stelselmatige semantiek  
Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot semantiek wordt u 
verwezen naar de separate notitie (CS07-05-05) over dat onderwerp zoals die 
behandeld zal worden bij agendapunt 5. 

Agendapunt: 07 Voortgangsnotitie aan College 
Bijlagen: • Werkplan 2010 Forum Standaardisatie 

• Rapport internationale trends (met groslijst 
en scan internationale organisaties) 

• Factsheets 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Secretariaat Forum en College Standaardisatie 
Datum: april 2010 Versie  
Betreft: Terugblik activiteiten + stand van zaken  
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Adoptie en implementatie 
Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot adoptie en implementatie 
wordt u verwezen naar de separate notitie (CS07-05-06) met bijlagen over dat 
onderwerp zoals die behandeld zal worden bij agendapunt 6. 
 
Internationaal 
In 2009 heeft het HEC onderzoek gedaan naar relevante internationale 
ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. Dit is 
ter informatie bijgevoegd. Om meer coördinatie op dit vlak te realiseren 
worden gesprekken aangegaan met NEN. De rol van het Forum wordt gezien 
de beperkte capaciteit ook beperkt ingevuld. De focus ligt op het onderhouden 
van het internationale netwerk en participatie in expertgroepen bij de 
Europese Commissie.  
 
Informatie m.b.t. onderwerpen waar het Forum een monitorfunctie heeft 
 
Authenticatie en autorisatie 
Authenticatie en autorisatie zijn al vanaf het begin belangrijke onderwerpen op de 
agenda van het College Standaardisatie. Het programma eHerkenning van het 
ministerie van Economische Zaken is een van de concrete ontwikkellijnen. De 
voortgang van dat programma is zodanig dat volgens planning al in de 
najaarsvergadering van het College (17 november 2010) via het Forum vragen over 
standaardisatie rondom het afsprakenstelsel aan u ter besluitvorming kunnen 
worden voorgelegd. Dit als belangrijke stap op weg naar overheidsbrede toepassing 
van het afsprakenstelsel eHerkenning.  
 
Informatie m.b.t. algemene onderwerpen 
 
Besluitenlijst Collegevergadering 18 november 2009 
Bijna alle acties uit de besluitenlijst zijn uitgevoerd en afgerond. De stand van 
zaken staat cursief vermeld. 
 
Mid-term review 

• Ingestemd wordt met advies het mandaat van College en Forum te 
verlengen: het vernieuwde besluit is gepubliceerd in de Staatscourant, 
alsmede de benoemingsbesluiten  

• Afgesproken wordt dat het Forum zorgt dat sectorale en internationale 
standaardisatie activiteiten tijdig worden herkend zodat dubbel werk wordt 
voorkomen: er is een internationaal onderzoek gedaan. Nationaal wordt 
afgestemd met gremia als Nictiz, Geonovum, KING, NEN.   

• Het Forum wordt gevraagd zodanige acties te nemen dat Justitie (wetgeving) 
en de Waterschappen goed betrokken worden bij de voorbereiding van de 
besluitvorming door het College: justitie wordt structureel betrokken bij de 
voorbereiding van adviezen over standaarden. De Waterschappen krijgen 
eerder de voor het Collegebestemde stukken.  

• Het Forum wordt gevraagd aan te geven hoe het College zich ervan kan 
vergewissen dat standaarden worden geadopteerd: zie de NOiV monitor, 
agendapunt 06. 

• Afgesproken wordt dat leden zo veel mogelijk in persoon in het College 
verschijnen en een vaste vervanger aanwijzen: is met de betreffende leden 
besproken.  

• Afgesproken wordt dat de secretaris stappen neemt om samen met EZ, JU en 
BZK te bezien hoe de veiligheidsector kan worden betrokken: wordt door 
Steven Luitjens in de vergadering toegelicht. 
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Lijsten met standaarden 
• Met LNV zal worden gekeken of en hoe een implementatieprofiel voor WSRP 

beschikbaar kan komen: met LNV wordt een voorstel nader uitgewerkt. 
• Het Forum wordt gevraagd de relatie tussen ODF, PDF/A-1 en PDF 1.7 

(standaarden voor bureau documenten) te verhelderen: samen met NOiV is 
een handreiking is gemaakt Deze wordt thans gedrukt.  

• Het Forum zal ministeries een voorstel doen hoe zij het best inventariseren 
of in hun wetgeving standaarden zijn opgenomen: er komt begin mei een 
nieuw overzicht gemaakt door informatiespecialisten van BZK. 

• Het Forum zal Justitie vragen aan te geven hoe voortaan omgegaan kan 
worden met het verplichtend voorschrijven van standaarden in wetgeving: 
de aanwijzingen voor de regelgeving worden door Justitie aangepast. Op dit 
moment wordt onderzocht wat de impact is van de aanpassing van de 
aanwijzing. 

• Afgesproken wordt dat bij de leden geïnformeerd zal worden aan wie het 
BOMOS rapport moet worden toegestuurd: NOiV heeft daartoe de 
koepelorganisaties benaderd.  

 
Uit voortgangsnotitie november 2009: 
Bijna alle acties uit de besluitenlijst zijn uitgevoerd en afgerond. Nog open 
staan: 

• BZK zal aangeven hoe ondersteuning wordt geboden aan de WDO-
standaard: wordt in de vergadering toegelicht door Steven Luitjens. 

• Logius zal een voorstel maken voor ondersteuning implementatie ebMS:  
wordt in de vergadering toegelicht door Steven Luitjens. 

 
Communicatie 
Er zijn twee nieuwe factsheets geproduceerd; van beide factsheets treft u bijgaand 
een exemplaar aan. 
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