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Doel 

U wordt gevraagd kennis te nemen van: 
 
1) bijeenkomst met partnerlanden in Londen; 
2) oprichting online community met partnerlanden; 
3) start van onderzoek naar adoptiestrategieën verschillende landen; 
4) internationale bijeenkomst in Den Haag; 

5) ontwikkeling van “Rolling Plan for ICT-standardisation” 
6) BOMOS2I gaat Europees. 
7) eSens 
 
 
Toelichting 
 

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. Simon Spoormaker was onder andere namens 

Nederland hierbij aanwezig en zal tijdens de vergadering een terugkoppeling geven.  
 
 
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. Onze online community is te vinden onder: 
https://joinup.ec.europa.eu/community/inios/description.  
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Er staan op dit moment drie wiki’s op om informatie uit te wisselen over: 
1) definities van open standaarden van verschillende lidstaten; 
2) overzicht van voorgeschreven standaarden van verschillende lidstaten; 

3) verschillende processen om standaarden te selecteren van verschillende 
lidstaten. 
De lijst met standaarden is tevens in het Engels beschikbaar op de Joinup site: 

https://joinup.ec.europa.eu/node/64206 
  
 
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. Het is 
nog onduidelijk hoe de planning eruit gaat zien, maar de resultaten zullen aan het 
Forum worden gepresenteerd bij oplevering.  
 
4) Internationale bijeenkomst in Den Haag 
Zoals in de laatste Forum vergadering is toegelicht, heeft het Forum op 28 maart jl. 
een bijeenkomst georganiseerd om de internationale verkenning te presenteren en 

te verkennen of er mogelijkheden zijn om beter af te stemmen over internationale 
onderwerpen. Steven Luitjens was dagvoorzitter en zal tijdens de Forum 
vergadering een terugkoppeling hierover geven. Een sfeerimpressie en de 
presentaties staan op de website van het Forum. Concreet heeft de bijeenkomst 
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 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 

hier input op.  

 
6) BOMOS2I gaat Europees 
BOMOS2i is inmiddels gepubliceerd op de community site: 

https://joinup.ec.europa.eu/community/bomos2i/description. 
13 juni a.s. zal een workshop met deelnemers van het Multi stake holder platform 
worden georganiseerd om input te krijgen op de methodiek. Op deze manier 
kunnen we de methodiek steeds verder verbeteren. ISA denkt aan het verheffen 
van BOMOS2i tot een richtlijn. 
 
7) eSens 
Economische Zaken is trekker van werkpakket-3 binnen eSens. Werkpakket-3 staat 
voor het duurzaam in beheer nemen van Europese bouwstenen, zoals de resultaten 
van de Large Scale Pilots. Bureau Forum Standaardisatie is gevraagd hierbij te 

adviseren. Wij moeten bewaken dat de gebruikte standaarden binnen dit 
werkpakket niet conflicteren met onze Nederlandse standaarden. De adviesrol zal 
per april ingaan.  
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