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COLLEGE STANDAARDISATIE 

 

 

 

 

Doel 

Met deze notitie wil het Forum u informeren over de stand van zaken m.b.t. de 

internationale ontwikkelingen  

 

1) Bijeenkomst met partnerlanden in Londen 

Vrijdag 8 februari was de achtste internationale informele bijeenkomst over open 

standaarden implementaties en benaderingen. Dit netwerk bestaat uit inmiddels 

zo’n 15 landen, de Europese Commissie en Open Forum Europe die gezamenlijk 

kijken hoe door kennis te delen en gezamenlijke standpunten te bepalen (open) 

standaarden en interoperabiliteit verder te brengen. Deze keer door de UK Cabinet 

Office georganiseerd in Londen.  
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2) Oprichting online community 

Één van de concrete afspraken die bij bovenstaande bijeenkomst in Londen is 

gemaakt is om een online community op te richten om kennis uit te wisselen. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de community site van de Europese commissie 

voor het ISA programma; Joinup, zie: 

https://joinup.ec.europa.eu/community/inios/description.  

 

3) Adoptiestrategieën in lidstaten 

ISA, het interoperabiliteitsprogramma van de Europese Commissie, gaat op verzoek 

van Nederland een onderzoek starten naar wat voor soort beleid en instrumenten 

de verschillende lidstaten in zetten om standaarden geadopteerd te krijgen. De 

eerste resultaten worden in september verwacht. 

 

4) Internationale bijeenkomst in Den Haag 

Het Forum heeft op 28 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd om de jaarlijkse 

verkenning naar internationale standaardisatie te presenteren en te verkennen of er 

mogelijkheden zijn om beter af te stemmen over internationale onderwerpen. De 

bijeenkomst heeft geleid tot een afstemmingsoverleg tussen een aantal 

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het Bureau Forum Standaardisatie. 

  

5) Ontwikkeling van “Rolling Plan for ICT-standardisation” 

De Europese Commissie maakt samen met het ICT Multi Stakeholder Platform  een 

strategisch document over Europese standaardisatie vanaf 2014. Dit zogenaamde 

“Rolling plan for ICT-standardisation” focust op de ondersteuning die standaarden, 

technische specificaties en standaardisatie in het algemeen kan leveren om EU 

beleidsprioriteiten te bereiken. Vanuit de Nederlandse overheid levert met name EZ 

en het Bureau Forum Standaardisatie hier input op.  

 

6) Europese lijst gangbare standaarden 

Het Multi Stakeholder Platform zal een Europese lijst met standaarden, die 

gevraagd moeten worden bij aanbestedingen opzetten. Nederland heeft de open 

standaarden DKIM en DNSSEC aandragen voor deze lijst, dit in lijn met onze focus 

op standaarden voor informatiebeveliging. DKIM beschermt tegen misbruik van het  

mailadres. DNSSEC garandeert de echtheid van het door jou gevonden of gezochte 

internetadres. Dit voorkomt dat de gebruiker via een omleiding bij een nep site 

landt.  

 

  

CS-20130530.08B

https://joinup.ec.europa.eu/community/inios/description


 

  

 

   Pagina 3 van 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

7) Beheermodel voor open standaarden gaat Europees 

Het door Nederland ontwikkelde beheermodel voor open standaarden BOMOS2i is 

inmiddels gepubliceerd 

https://joinup.ec.europa.eu/community/bomos2i/description. 

14 juni a.s. zal een workshop met deelnemers van het Multi stakeholder platform 

worden georganiseerd om input te krijgen op de methodiek.  

 

8) Bestendigen Europese bouwstenen voor de e-overheid  

E-Sens zorgt voor de opvolging van de Large scale pilots (LSP). E-sens 

zorgt voor herbruikbaarheid van de resultaten door afstemming tussen 

de resultaten in overleg met de lidstaten Economische Zaken is trekker 

van werkpakket-3 binnen eSens. Werkpakket-3 staat voor het 

duurzaam in beheer nemen van  de al ontwikkelde Europese e-

overheidsbouwstenen, zoals de resultaten van de Large Scale Pilots. 

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) is gevraagd hierbij te adviseren. 

BFS moet bewaken dat de gebruikte standaarden binnen dit 

werkpakket niet conflicteren met onze Nederlandse standaarden.  

E-sens is inmiddels per april 2013 gestart en BFS zal in totaal 6 

manmaanden bijdragen. 
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