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FORUM STANDAARDISATIE   
 

 

Agendapunt: Internationaal 

Bijlagen: Notitie verhouding Nederlandse lijsten en Europese 

lijst; voorstel oprichting eBusiness standaardisatie 

platform 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: XX September 2013 Versie 0.1 

Betreft: Notitie internationaal  

Doel 

U wordt gevraagd: 

 
1. in te stemmen met de in de onderliggende notitie geschetste aanpak hoe 

om te gaan met verhouding tussen de Europese lijst met standaarden en de 

Nederlandse lijsten. 

2. Kennis te nemen van de oprichting van het eBusiness standaardisatie 

platform; 

3. Kennis te nemen van de update van het onderzoek naar internationale 

standaardisatie; 

4. Kennis te nemen van ontwikkelingen bij het Multistakeholder Platform; 

5. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij CAMSS; 

6. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij eSens. 

Toelichting 

 

1. Verhouding Nederlandse lijsten en de Europese lijst 

Zoals eerder gemeld wordt op Europees niveau standaarden geïdentificeerd 

die gebruikt mogen worden in aanbestedingen. In bijgevoegde notitie staat 

beschreven wat dit betekent en hoe we hierop willen acteren. De 

voorgestelde aanpak houdt in het kort in dat BFS samen met medestanders in het 

Multistakeholder Platform de relevante standaarden van de “pas toe of leg uit” lijst 

indient voor identificatie door de Europese Commissie. 
 

2. Oprichting eBusiness standaardisatie Platform 

Als uitvloeisel van de bijeenkomst die het Forum vorig jaar heeft 

georganiseerd over internationale standaardisatie wordt er een platform 
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opgericht waarin afstemming met met name het bedrijfsleven structureel 

vorm krijgt. Voor meer informatie zie de bijlage.  

 

3. Update ontwikkelingen internationale standaardisatie 

PBLQ en NEN hebben de halfjaarlijkse update opgeleverd over wat er 

internationaal speelt op het gebied van standaardisatie. Deze kan 

gevonden worden op de site van het Forum en er zal tijdens een 

internationale bijeenkomst aandacht voor worden gevraagd. 

 

4. Ontwikkelingen bij het Multistakeholder Platform 

Bij de vijfde vergadering van het ICT Multistakeholder Platform staan 

verschillende standaarden in verschillende fases voor identificatie op de 

agenda. Belangrijke standaarden voor het Forum, DNSSEC en DKIM, 

krijgen een positief advies. Daarnaast ligt het plan voor standaardisatie 

activiteiten van de Europese Commissie voor aankomende jaren voor waar 

ook Nederlandse input in is meegenomen.   

Van één van de leden van het MSP, Digital Europe, hebben we een 

compliment over ons werk ontvangen ”the Dutch report is such an 

excellent and useful report, no “invention” required beyond it”.  

 

5. Ontwikkelingen bij CAMSS 

De door de Europese Commissie gebruikte methode om standaarden te 

evalueren, CAMSS, is toegepast op al de internationale standaarden van de 

pas toe of leg uit lijst. Dit gebeurd ook voor de standaarden van andere 

lidstaten waardoor vergelijking en afstemming beter mogelijk is.  

 

6. Ontwikkelingen bij eSens 

eSENS gaat voortvarend verder. De definities van de verschillende typen 

bouwblokken zijn gereed. Er is sprake van architectuurblokken 

(standaarden), softwareblokken (voorzieningen) en Hoog niveau 

bouwblokken, zoals eDocumenten, waaronder de twee voorgaande typen 

kunnen vallen.  Vanuit de “Large Scale Pilots” staat een voorraad 

bouwblokken in de steigers. De eerste bouwblokken die nu getoetst worden 

volgens de CAMSS methodiek zijn de bouwblokken voor eOndertening. Dit 

betreft de zg. ADES standaarden.   
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