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Voortgangsnotitie Internationaal 

 
Presentatie internationaal onderzoek en kick off nationaal netwerk 
OP 28 februari 2013 organiseert het Forum  een internationale bijeenkomst. Doel 
van deze bijeenkomst is om het jaarlijks rapport van NEN en PBLQ te presenteren 
naar wat er internationaal op standaardisatie speelt en het dient als kick off voor 
het netwerk van Nederlandse vertegenwoordigers die internationaal actief zijn op 

het gebied van standaardisatie.  
 
Het voorlopige programma van de bijeenkomst is: 
9:00-9:30 inloop 
9:30-9:45 opening door Steven Luitjens  
9:45-10:15 presentatie en discussie van het internationale onderzoek naar 
standaardisatie 

10:15-11:15 parallelle sessie voor de onderwerpen: elektronische toegang, Large 

scale pilots, en lastenverlichting voor de overheid. 
1115 – 1145 plenair lessen trekken voor afstemming in de toekomst 
11:45-12:00 plenaire afsluiting door Steven  
Locatie nog nader te bepalen, maar ergens in Den Haag.  
U wordt gevraagd aan te geven of u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt 
zijn. 

 
Forum Standaardisatie draag IPv6 aan bij het Multi Stakeholder Platform 
Bij de laatste vergadering in Brussel hebben jullie kennisgemaakt met het  
Multistakeholder Platform (MSP). Dit platform adviseert over de selectie van 
standaarden, met doel om deze goed te keuren voor gebruik in aanbestedingen.  
De standaarden worden geselecteerd volgens een proces dat gebaseerd is op het 

Nederlandse selectieproces.  
De gevolgen van deze Europese “lijst” met standaarden voor de Nederlandse 
aanbestedingspraktijk en voor de lijst voor “Pas toe of leg uit” zijn minimaal. Het is 
een puur vrijblijvende lijst. Vanuit NL wordt meegewerkt zodat de standaarden op 
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de Europese lijst overeenkomen of op zijn minst niet strijdig zijn met de 
standaarden die wij zelf selecteren. 
Er is in de laatste vergadering besloten om vier standaarden in behandeling te 

nemen: XML, Ecmascript, WIFI en IPv6. BFS draagt actief bij aan het aanmelden 
van IPv6 en zal de andere standaarden actief volgen.  De aanmelding zal niet alleen 
IPv6 betreffen, maar een hele serie van standaarden die nodig zijn om IPv6 
werkelijk goed geïmplementeerd te krijgen. 
Naast advies geven over de selectie van standaarden adviseert het Multistakeholder 
Platform de Europese Commissie over hun standaardisatie werkprogramma en 
mandatering van Europese standaardisatieorganisaties.  

 
Internationale afstemming 
De dag voor de vergadering van het Multistakeholder Platform vond de zevende 
internationale bijeenkomst plaats met partnerlanden. Het belangrijkste agendapunt 
was de voorbereiding op de MSP vergadering. Er zijn gezamenlijke belangen 
geformuleerd met andere lidstaten die tijdens de MSP vergadering zijn ingebracht. 
Dit netwerk zal voor het volgende Multistakeholder overleg ook weer samenkomen 

en een gezamenlijke lijst maken van standaarden die ze op de Europese lijst wil 
hebben. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Duitse overheid. 
 
Nederlandse standaardisatievoorstellen overgenomen in Europees 
interoperabiliteitsprogramma 
BFS heeft in samenwerking met BZK voorstellen ingediend voor het 

werkprogramma 2013 van het interoperabiliteitsprogramma van de Europese 
Commissie (ISA).  Het gaat om: 1) verspreiden van BOMOS2 en BOMOS2i onder de 
lidstaten en nagaan of deze Nederlandse modellen tot Europese standaarden 

kunnen worden verheven, 2)  onderhouden van de Europese methode om 
standaarden te selecteren en dat deze gebruikt wordt om standaardenevaluaties te 
delen tussen lidstaten, 3) een onderzoek naar het landschap van 
beveiligingsstandaarden, 4)  een onderzoek naar welke adoptiemethodes voor 

standaarden gebruikt worden in de verschillende lidstaten en hoe effectief deze 
zijn. Deze voorstellen zijn allen overgenomen en zullen in 2013 worden uitgevoerd 
door de EC in samenwerking met de lidstaten.  
 
Publicatie van Engels open standaarden beleid en bezoek Cabinet Office 
De Engelse regering heeft op 1 november haar beleid voor open standaarden 
gepubliceerd. Het beleid lijkt sterkt op het Nederlandse: zelfde doelen 

(interoperabiliteit en reduceren lock-in),  focus op  open standaarden gebruikt 
makend van een bijna gelijke definitie, het selecteren van deze standaarden via een 
soortgelijk open proces, oprichten van een standaarden College, inzet op de 
aanschaf van ICT en gebruik makend van comply or explain.  In een eerder 
consultatie heeft BFS dan ook positief gereageerd op het voorgenomen beleid.  
Er ligt inmiddels een uitnodiging van de Cabinet Office, het gedeelte van de Engelse 

regering verantwoordelijk voor het open standaarden beleid,  om langs te komen. 
Bij het schrijven van deze voortgangsnotitie was de exacte datum en programma 
nog niet bekend, maar ergens in januari/februari met de onderwerpen: open 
standaarden beleid, selectie, adoptie en internationale samenwerking.  
U wordt gevraagd om aan te geven of u mee wilt gaan bij dit bezoek.  
 
Publicatie open standaarden beleid Portugezen 

De Portugezen hebben op 8 november tevens hun National Digital Interoperability 
Regulation gepubliceerd, dit in aanvulling van hun al in 2011 gepubliceerde open 
standaarden wetgeving.  Portugal kiest voor een lijst van 30 verplichte standaarden 
die geëist moeten worden in aanbestedingen. Geen “pas toe of leg uit” maar een 
harde verlichting. Opvallend is dat ze ODF kiezen als enige formaat. De Portugese 
overheid verwachten met het eisen van deze open standaarden 500 miljoen te 
kunnen besparen. Net als met de Engelsen wordt contact gezocht met de 

Portugezen om samen internationaal op te trekken.  
 


