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Agendapunt: 8. Internationaal 

Bijlagen: - 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep international 

Datum: September 2012 Versie 0.1 

Betreft: Opdrachtomschrijving internationaal 

Doel 

U wordt gevraagd in te stemmen met het laten uitvoeren van een vervolg 

onderzoek  naar wat er internationaal speelt op het gebied van interoperabiliteit en 

standaardisatie (update van eerdere rapportages) en het laten vormen van een 

Nederlands netwerk ter ondersteuning van de internationale activiteiten van het 

Forum.  

 

Toelichting 

 

In de Forum vergadering van juni is voorstel voor een nieuw onderzoek naar 

internationale ontwikkelingen besproken. Het Forum heet gevraagd om de 

opdrachtomschrijving voorgelegd te krijgen. Deze treft u hieronder in verkorte 

vorm aan.  

 

 

1. Hoofdvraag/probleemstelling 

 

1) Rapportage update 

Het doel van de rapportage is bij te houden welke relevante internationale 

ontwikkelingen er zijn op de gekozen onderwerpen (zie hieronder) zodat het Forum 

en haar stakeholders op een goede manier deze onderwerpen kan volgen of 

beïnvloeden.  

 

De activiteit bestaat uit de inventarisatie van de  ontwikkelingen binnen de gekozen 

organisaties en onderwerpen en advies aan het Bureau wat de actie van het Forum 

binnen deze ontwikkelingen moet zijn. Dit is een update van drie eerder gemaakte 

rapporten.  
 
2) Netwerk 
 

FS-20120904.08



 

  

 

2 
 

Datum 

September 2012 

 

 

 

 
 

 

 

Het vormen van een Nederlands netwerk van partijen dat ervoor zorgt 
dat BFS voldoende input krijgt en verkregen informatie kan teruggeven 
voor de participatie van het Forum in: 

a) Het Multistakeholder Platform van de Europese Commissie  
b) De ISA groepen, met name CAMSS en SEMIC 
c) de large scale pilot Basic Cross Sector Services. 
 
2. De eisen die aan de dienst of het product worden gesteld 

 

1) Update Rapportage 

 

Het op te leveren rapportage dient te voldoen aan de volgende eisen: 

 
 Het betreft de volgende onderwerpen: 

 
1. eGegevensuitwisseling (transport, verpakking/envelop) 
2. eToegang (identificatie, authenticatie, autorisatie) standaarden 
3. eDocument standaarden 
4. eFactureren standaarden 

5. eAanbesteden standaarden 
6. eRapporteren standaarden 
7. Open data standaarden 

 

Per onderwerp dient de opdrachtnemer dan de volgende zaken te benoemen: 

 

A. Beleid/stimulering/wet- regelgeving (bijvoorbeeld de nieuwe wet op e-
handtekening) 

B. Creatie van (nieuwe) standaarden (bijvoorbeeld in een CEN workshops) 
C. Bestaande standaarden in beheer (bijvoorbeeld bij OASIS is ODF 1.2 in beheer)  

D. Adoptie/toepassing projecten van de standaarden (bijvoorbeeld in de LSP als 
PEPPOL) 

E. Wie is er vanuit NL betrokken (bijvoorbeeld meneer J. vanuit El&I) 
F. Advies richting Forum wat voor actie te ondernemen op het onderwerp (niets 

doen, mensen aanspreken, zelf acteren) 

 

De scope van de analyse betreft  standaarden van :ISO, CEN, UN  

CEFACT, ETSI, W3C, Kantara, IEEE, IETF, OASIS, OMG en Europese Commissie 

voor beleid, wetgeving, projecten. 

 
 De rapportage dient aan te geven wat de verhouding is tussen de 

bovengenoemde standaardisatieorganisaties.  

 Per standaardisatieorganisatie dient aangegeven te zijn wie de egovernment 
contactpersoon is (bijvoorbeeld Phil Archer voor W3C).  

 Er moet een prioriteit aangebracht zijn in de adviezen naar belangrijkheid voor 
het Forum. 

 Er moeten concrete aanbevelingen in staan hoe het Forum om kan gaan met 
deze ontwikkelingen. Dit kan ook in de vorm zijn om andere partijen aan te 
zetten tot actie. 

 De inventarisatie wordt bij voorkeur uitgevoerd in samenwerking met een 
internationaal gerichte standaardisatieorganisatie. Denk hierbij aan NEN, ISOC 
NL of W3C Benelux.  

 

Vorm vereisten:  
 de samenvatting, conclusies en aanbevelingen dienen geschreven te zijn in een 

taal begrijpelijk voor bestuurders, de inventarisatie zelf op meer expert niveau.  
 Opgeleverd in formaat PDF A/1-a. 
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 In presentatie vorm bij de Forum vergadering van december (daar dient de 
opdrachtnemer de rapportage toe te lichten).  

 

Afbakening  

Het gaat niet om de volgende onderwerpen:  

 standaarden die niet gaan over informatie uitwisseling zoals eisen aan 

IT software;  

 open source.  
 

2) Netwerk 

Het netwerk dient te voldoen aan de volgende eisen: 
 

 Relevante partijen bevatten van zowel binnen als buiten de overheid. 
Hierbij moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden  van al bestaande 
groepen. 

  In het netwerk dienen in ieder geval de volgende partijen te zitten: 
o El&I  
o BZK (B&I en OBR) 

o Manifestpartijen die geraakt worden 
o Logius  
o ECP 

 De opdrachtnemer heeft als taak om uit te zoeken welke Nederlandse 
partijen nog meer bij het netwerk kunnen aansluiten. 

 Deze partijen moeten worden geraadpleegd bij het vullen van de 
rapportage. 

 Een bijeenkomst met deze partijen over thema’s die te maken hebben met 
internationale interoperabiliteit en standaardisatie en relevant zijn voor het 
Forum. Input hiervoor wordt verkregen uit het rapport. Deze bijeenkomst 
kan ook gebruikt worden ter toetsing van het rapport.  

 Dit platform kan zowel online als off line samenkomen, afhankelijk van de 
behoefte.  

 Een duidelijke aanpak hoe het netwerk in stand kan worden gehouden. 
 

Planning 
De kick off bijeenkomst vindt plaats op 4 oktober 2012 van 9:30 tot 10:30 
bij Logius.   
 
De behandeling van rapportage is voorzien in de vergadering van het 

Forum op 12 februari 2013. De definitieve versie van de rapportage 
dient daarom  op uiterlijk 28 januari 2013 aan het Bureau Forum 

Standaardisatie worden opgeleverd. Een concept versie dient op 7 
januari klaar te zijn.  
 
Het Forum kan nog input leveren op 12 februari 2013, dit kan leiden tot  
aanpassingen in de rapportage. Uiteindelijk verleent de stuurgroep 

decharge na het goed verwerken van deze (eventuele) aanpassingen.  
 
Na vervulling van de opdracht zal een evaluatie plaatsvinden. 
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