
 
Uitnodiging netwerkbijeenkomst internationale standaardisatie 28 februari 
 
Beste , 
 
Standaardisatie van digitale gegevens is een zeer internationaal onderwerp. Het is in het Nederlands 
belang om hier goed bij aangehaakt te zijn en gecoördineerd een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingen op dit gebied om eigen belangen veilig te stellen. Tegen deze achtergrond wil het 
Forum Standaardisatie u graag uitnodigen voor een bijeenkomst over internationale standaardisatie 
op 28 februari van 9:30 tot 12:00 met aansluitend een lunch. De locatie is Van de Spieghelstraat 12 in 
Den Haag.  
 
Doel van deze bijeenkomst is om andere collega’s te ontmoeten die internationaal actief zijn, te leren 
van het onderzoek dat NEN,  HEC en TNO hebben uitgevoerd naar internationale standaardisatie en 
te onderzoeken hoe we gezamenlijk de Nederlandse belangen in het internationale 
standaardisatielandschap kunnen behartigen.  
 
Het Forum Standaardisatie laat al een aantal jaar onderzoeken wat er internationaal speelt op het 
gebied van standaardisatie. Internationale standaardisatie speelt namelijk een belangrijke rol in het 
functioneren van de overheid. Standaarden die internationaal of Europees worden afgesproken of 
ontwikkeld, raken aan systemen en processen van de Nederlandse (overheids)organisaties. Wat 
opvalt is dat Nederlandse partijen wel veel voorkomen in internationale gremia, maar dat er weinig 
onderlinge afstemming is.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
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:  

- Beveiliging van elektronische toegang 
- De EU Large Scale Pilots, de samenhang er tussen en de nieuwe pilot eSens 
- Lastenverlichting voor het bedrijfsleven: eFactureren, eAanbesteden en eVerslagleggen 

11:15 – 11:45 plenair lessen trekken voor afstemming in de toekomst 
11:45 – 12:00 plenaire afsluiting door Steven Luitjens 
12:00 – 13:00 Netwerklunch 
  
De parallelle sessies zullen steeds door een expert op dat onderwerp worden ingeleid.  
 
Ik hoop u 28 februari te kunnen ontmoeten, u kunt zich aanmelden op evenementen@logius.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Steven Luitjens,  
Secretaris Forum en College Standaardisatie 
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