
   
 

 

 

CONCEPT 

 

 

 

 
  

  
Vergaderdatum en -tijd 18 juni 2013, schriftelijke behandeling   
  
Vergaderplaats nvt 

 
 

 

   Pagina 1 van 4 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

Forum Standaardisatie 

Postbus 840112508 AA  Den 

Haag 

www.forumstandaardisatie.nl 

 

Contactpersoon 

Monique Dassen 

Monique.dassen@logius.nl 

 

Datum 

8 juli 2013 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE   
Aanwezig/Afwezig 

Wegens het verzetten van de Forum vergadering van 11 juni naar 18 juni, als 

gevolg van het verplaatsen van de College vergadering van 16 mei naar 30 mei, 

bleek het voor veel leden lastig te zijn om de vergadering bij te wonen. Daarom is 

besloten tot een schriftelijke behandeling van deze vergadering. 

 

Agenda en agendapunten 

 

De agenda van de schriftelijke behandeling van de 3de vergadering van het Forum 

Standaardisatie in 2013 is aangepast aan het schriftelijke karakter van de 

vergadering en besloeg onderstaande onderwerpen.  

 

NB. De reactietermijn op de schriftelijke behandeling van de toegezonden 

vergaderstukken eindigde op 2 juli om 12.00 uur.  

Zoals aangekondigd is bij het uitblijven van een reactie het forumlid akkoord is met 

de punten ter besluitvorming.  

Er zijn reacties ontvangen van de forumleden de heer Bleumink (Surfnet), de heer 

Franke, de heer Geubbels namens de heer Hillenaar (BZK), de heer Uffen (BKWI) 

en van agendalid de heer Potgieser (RBS). 

 

 

 
 Wij hebben kennis genomen van de opmerkingen van de heer Potgieser ten 

aanzien van het verslag van de Forumvergadering van 16 april en hebben 

Nr. 02 Verslag Forumvergadering 
16 april 2013 

  

Bijlage FS20130618.02 Verslag vergadering Forum Standaardisatie  
16 april jl. 

 Ter goedkeuring  

FS-20130903.02

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0618/FS-20130618.02-Concept-verslag-Forumvergadering-16-april-2013-aangepast.pdf
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een aanpassing doorgevoerd in het verslag (zie ook de link naar het 
aangepaste verslag). 
 

 Met betrekking tot het actiepunt van de heer  Hillenaar over het nagaan 

van de voortgang op de adoptie van SEPA bij het Rijk is zijn reactie als 

volgt: In samenwerking met het Ministerie van Financiën, die de invoering 

van SEPA binnen de rijksdienst coördineert en de voortgang bewaakt,  is 

het actiepunt Voortgang adoptie SEPA uitgevoerd. Op 14 mei 2013 is het 

overzicht naar BFS gestuurd. Tot 1 februari 2014 zal in overleg met 

Financiën nog 1 of 2 keer over de voortgang gerapporteerd worden. 

Gedacht wordt aan oktober 2013 en januari 2104 als volgens huidige 

planning alle implementaties zijn uitgevoerd. 

 Er zijn geen verdere opmerkingen op het verslag van de Forumvergadering 

van 16 april aangegeven. 

 

 

 Geen opmerkingen op het conceptverslag van het College Standaardisatie. 

 
Ter besluitvorming 

 

 Het Forum stemt in met: 

1. Uitvoeren experttoetsing Juriconnect-standaarden: BWB-

ID, JSDR & ELCI (Uniek identificeren van Wetgeving en 

Jurisprudentie); 

2. Uitvoeren experttoetsing EML_NL Standaard 

(Stemcomputerstandaard); 

3. Niet in behandeling nemen van Euriopees e-Competence 

Framework: e-CF (Eenduidig vastleggen & uitwisselen van 
ICT competenties). 

 
 Ten aanzien van punt 4 is opgemerkt: 

 
Met betrekking tot het onderdeel "Uitvoeren adoptie-evaluatie voor 

ISO27001/27002 (Informatiebeveiliging)" merkt de heer Franke een tweetal 

zaken op: 

1. de ISO-standaard is de basis voor het onderhanden NORA-katern 

Beveiliging (naar analogie van het gebruik van de ISO-standaard 

in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst). Oplevering van 

dit katern is voorzien voor december 2013; 

2. de Taskforce Bestuur, Informatieveiligheid en Dienstverlening 

heeft het voornemen de inhoud van dit katern (in andere 

termen: "de gereedschapskist") te gebruiken bij het 

Nr. 03 Verslag 
Collegevergadering  
30 mei 2013 

  

Bijlage FS20130618.03 Conceptverslag schriftelijke behandeling College 

Standaardisatie 30 mei jl. 

 Ter informatie  

Nr. 
04A 

Open standaarden, lijsten 
en adoptie 

  

Bijlage FS20130618.04A  Notitie Lijsten en adoptie open standaarden 

 Ter besluitvorming 

FS-20130903.02

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0618/FS-20130618.03-Concepterslag-schriftelijke-ronde-College-Standaardisatie-30-mei-2013.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0618/FS-20130618.04A-Notitie-besluitpunten-open-standaarden.pdf
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bewustwordingsproces van bestuurders waar het gaat om 

informatiebeveiliging. 

 

 Met betrekking tot de adoptie-evaluatie voor ISO27001/27002 wordt door 

de heer Hillenaar ingestemd met de volgende kanttekening: 

1. Inmiddels zijn binnen de rijksdienst als onderdeel van I-strategie 

Rijk nieuwe Informatie Beveiligings(IB)-kaders vastgesteld, w.o. 

de BIR 2012, die als implementatie van de beide ISO-normen 

voor informatie-beveiliging, is vastgesteld. Deze baseline wordt 

verder geïmplementeerd in 2013 door de ministeries. Voor wat 

betreft de voortgang verzoek ik u bij de verdere uitwerking eerst 

contact op te nemen met mijn directie. 

 

 Het Forum is akkoord met het uitvoeren van de adoptie-evaluatie voor 

ISO27001/27002 (Informatiebeveiliging) met inachtneming van 

bovenstaande. 

 
Ter kennisname 

 

 Er zijn geen opmerkingen ontvangen over de voortgangsnotitie van open 
standaarden. 

 

 
 Er zijn geen opmerkingen op de voortgangsnotitie algemeen aangegeven. 

 
 

Actiepunten uit het Forumverslag van 16 april 2013 + 18 juni 2013 

1. Toegevoegd actiepunt naar aanleiding van de schriftelijke behandeling van 

de Forumvergadering van 18 juni jl is:  BFS neemt ivm. de adoptie-
evaluatie voor ISO27001/27002contact op met BZK/DGOBR/DIR (gelet op 
vernieuwde IB-kaders en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst: 
BIR)  Actie BFS. 

2. Guus Bronkhorst, Bruun Feijn, Marcel Reuvers, Piet Ribbers, Ron 
Roozendaal, Simon Spoormaker en Bert Uffen geven aan voortaan geen 
papieren versie van de Forumstukken te willen. Actie BFS. 

3. Afgesproken wordt dat de vergaderstukken voortaan ook via een link 
beschikbaar zijn. Actie BFS. 

4. Afgesproken wordt de vergaderstukken uiterlijk 10 dagen voor de 

vergadering toe te sturen. Actie BFS. 

Nr. 

04B 

Open standaarden, lijsten 

en adoptie 

  

Bijlage FS20130618.04B Voortgangsnotitie Lijsten en adoptie van open 

standaarden 

 Ter kennisname 

Nr. 05 Voortgang   

Bijlage FS20130618.05 Voortgangsnotitie 

a)  Voorzieningen 

b)  Open data en Linked data 

c)  Standaardisatiescan 

d)  Stelselcatalogus 

e)  Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 

f)  Internationaal 

g)  Communicatie  

h)  Op weg naar een gezamenlijke technische berichten- 
standaard voor het stelsel 

 Ter informatie 

FS-20130903.02

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0618/FS-20130618.04B-Notitie-voortgang-open-standaarden-+-brief-ICCIO.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0618/FS-20130618.05-Voortgangsnotitie.pdf
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5. De Forum vergadering van 11 juni vervalt. De leden wordt gevraagd 18 juni 

van 14.00 tot 16.00 in hun agenda te reserveren. Actie allen 
6. De leden wordt gevraagd schriftelijk commentaar te geven op de flyer 

Landkaart Semantiek. Actie allen. 
7. Terugkoppeling op mogelijke centrale registrarfunctie voor gemeenten (zie 

adoptie-aanpak advies DNSSEC). Actie Cees Hamers. 
8. Nagaan voortgang adoptie SEPA bij Rijk. Actie Ron Roozendaal/ Maarten 

Hillenaar. 
9. KING in contact brengen met BNG in relatie tot SEPA. Actie Bart Knubben. 
10. Nagaan voortgang adoptie SEPA bij gemeenten. Actie Cees Hamers. 

11. In de communicatie over Digikoppeling 2.0 zal consequent gemeld worden 
dat Digikoppeling 3.0 in ontwikkeling is met WS-RM. Actie BFS 

12. Bert Uffen zal in de Architectuurraad van de Manifestgroep aandacht vragen 

voor de adoptie van IPv6. Actie Bert Uffen 
13. Opsturen stuk over mogelijk spanning DG Competition en selectieproces 

F&C. Actie Gerard Hartsink. 
14. Voorbereiden discussiesnotitie op basis van stuk Gerard Hartsink  Actie Joris 

Gresnigt 

 
 
 
 

FS-20130903.02




