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FORUM STANDAARDISATIE   
 

 

Doel 
Met deze notitie wil BFS u informeren over de stand van zaken m.b.t. de volgende 
projecten: 

a. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 
b. Communicatie  
c. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard voor het 

stelsel 

d. Internationaal 
e. Kamerstukken: 

1. Voortgangsrapportage open standaarden; 

2. Open standaarden in Kabinetsvisie en Actieplan Open Overheid;  
3. Fiche: Mededeling maatregelen tegen lock-in bij opbouw van ICT-

systemen. 

f. Pro-actieve advisering aan eID (elektronische ID-kaart en -stelsel) en aan 
ON2013 (vaste datacommunicatiediensten);   

g. Video-impressie bijeenkomst IPv6 voor overheden (nieuwe, uitgebreidere 
reeks internetadressen). 
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a.  Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus 2 

Een nieuwe versie van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 2.0) is 
vastgesteld door het College en via de website van het Forum digitaal beschikbaar 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2013/0903/FS20130903.
09BHRBetrouwbaarheidsniveausv2FINAL.pdf 
 
 

 
Voor wilsuitingen en elektronische handtekening loopt nog een aanvullend 
onderzoek. Dat hoofdstuk is in november in concept in consultatie gebracht. 

Beoogd wordt de nieuwe versie begin 2014 aan u te kunnen voorleggen. 

 
b.  Communicatie 
Evenementen en bijeenkomsten 
Bureau Forum Standaardisatie werkt samen met verschillende partners om de 
zichtbaarheid en bekendheid met Forum en College Standaardisatie te vergroten. 
Hieronder een overzicht van de evenementen waaraan Forum Standaardisatie een 
bijdrage heeft geleverd sinds de laatste vergadering van het Forum Standaardisatie 

van 10 oktober jl.: 
  Afgelopen 14 november jl. vond wederom het ECP Jaarcongres plaats waarvan 

Forum Standaardisatie zoals gebruikelijk partner is. Naast een financiële 
bijdrage leverde Forum Standaardisatie ook weer een inhoudelijke bijdrage in 
de vorm van 2 kennissessies over de baten van standaardisatie en het e-ID 
Stelsel.  

  Verder verzorgde Forum Standaardisatie een bijdrage aan het Identity Next 

congres van 19 en 20 november 2013 en vooruitlopend daarop op 18 november 
een Ronde Tafel bijeenkomst over het onderwerp grenzeloze identiteit.  

  Op 3 december organiseerden Forum Standaardisatie, ECP en de Nederlandse 
Vereniging van Bedrijfsarchivarissen het seminar Open Document Lifecycle in 
het Nationaal Archief in Den Haag 
 

Publicaties en andere communicatie-uitingen 
 Tijdens het ECP Jaarcongres heeft BFS twee filmpjes gepresenteerd over 

standaardisatie in het algemeen en over de baten van standaardisatie. Deze 
filmpjes zijn terug te vinden op de website: Filmpjes | Actueel | Forum 
Standaardisatie. 

 Op de website van Forum Standaardisatie zijn de nodige nieuwsberichten 
gepubliceerd over behaalde resultaten en mijlpalen. Zie hiervoor: 

http://www.forumstandaardisatie.nl/ 
 
BFS werkt nog aan twee filmpjes over semantiek en beveiligingsstandaarden. 

 
c. Op weg naar een gezamenlijke technische berichtenstandaard  
Het Forum  helpt - op verzoek van de PSB –  aan de harmonisatie van 4 

standaarden om te komen tot een stelselstandaard. De eerste resultaten zijn 
opgeleverd, het project zal in juni 2014 aan de PSB opgeleverd worden. De 
continuering wordt opgepakt in federatief beheer tussen de partijen. De methode 
om dit te doen wordt nu verder uitgewerkt.  
 
d. Internationaal 
Het Bureau Forum Standaardisatie participeert op verzoek van BZK en EZ actief in 

verschillende Europese interoperabiliteits-/standaardisatie initiatieven. De 
belangrijkste resultaten over het overgelopen half jaar zijn: 

 De standaarden DKIM (voor veiligere email) en DNSSEC (voor veiligere 
websites) aangemeld door BFS zijn door de experttoetsing gekomen van 
het  Europese ICT Multistakeholder Platform (een soort Europees Forum 

Standaardisatie) 
 Het proces van het ICT Multistakeholder Platform  om standaarden te 

evalueren wordt verder vormgegeven aan de hand van het Nederlandse 
proces.  
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 Het mede door het Forum ontwikkelde model om standaarden goed te 
beheren, BOMOS, wordt door de Europese Commissie verder ontwikkeld als 
Europese voorbeeld model. 

 Alle internationale standaarden van de “pas toe of leg uit lijst” zijn 
geëvalueerd via de Europese evaluatie methodiek (CAMSS). Dit maakt  
uitwisseling van deze evaluaties internationaal mogelijk  

 Het Forum heeft een nieuw overzicht gepubliceerd op haar website over wat 
er internationaal speelt op het gebied van standaardisatie.  

 BFS heeft bijgedragen aan het project eSens. eSENS zorgt voor het 

gereedmaken van Europese e-overheidsbouwstenen voor beheer. De 

bijdrage bestond uit hulp bij de evaluatie van de Europese bouwsteen voor 
digitale  ondertekening en bijdrage aan het eSENS beheermodel door 
gebruik te maken van BOMOS.  
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