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FORUM STANDAARDISATIE 10 juni 2015  
Agendapunt 8. Voortgang 
Stuknummer 8. Voortgangsnotitie 
 
Bijlagen: 8A: Besluit electronische dienstverlening burgerlijke stand 

8B: Vergaderschema FS en gremia GDI versie 22 mei 2015 

 
 
Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname over de voortgang van de volgende 

dossiers:  
 

a) Internationaal  

b) Vraagsturing: Authenticatie en autorisatie 
c) Vraagsturing: AmvB Burgerlijke Stand  

 

Ad a. Internationaal 

Het Europese Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) houdt op  

11 juni  2015 haar twaalfde bijeenkomst. In de vergadering wordt een positief 

advies besproken m.b.t. 27 IETF-standaarden die door NL zijn aangemeld.  

Het advies m.b.t. een 28ste standaard (JSON) is aangehouden, omdat twee 

betrokken standaardisatie organisaties (IETF en Ecma) werken aan  

interoperabiliteitsafspraken.  

Aansluitend is er op 12 juni een workshop : Open Standards for ICT procurement.  

 De MSP Taskforce Rolling plan on ICT Standardisation is gestart met de update 

2016. Het Rollingplan geeft een overzicht van beleidvoornemens en 

(ontwikkel)activiteiten waar ICT-standaardisatie een rol speelt. In een eerste ronde 

worden beleidsvoornemens bijgewerkt door de Europese Commissie (EC). Vanaf 

juni wordt input uit de lidstaten opgehaald. BFS coördineert deze inventarisatie 

voor NL.  

De EC heeft begin mei de  ‘Digital single market strategy’ voor Europa 

gepresenteerd.  De drie hoofdacties zijn: 

- Betere toegang voor consumenten en bedrijven, tot digitale goederen 

en diensten in Europa (o.a.contract-, copyight- en belastingafspraken). 

- Het creëren van de goede condities voor digitale netwerken en diensten 

(o.a. telecom wetgeving, privacy en security) 

- De goei-potentie van de digitale economie vergroten (o.a. prioriteiten 

voor ICT-standaarden, dataverkeer en cloud)  

 

 

Ad b.  Vraagsturing: Authenticatie en Autorisatie 

FS-20150610.08

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0610/GROW-RollingPlan-2015-ICT-standardisation-BROCHURE-1502201.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
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In mei  is begonnen met de update van de handreiking betrouwbaarheidsniveaus1 
naar versie 4. Deze nieuwe versie bevat o.a.: 

- Een nieuwe classificeringsmethode op basis van ISO 21995.  Deze 

methode vervangt STORK en sluit beter aan op recente  Europese 
regelgeving2; 

- Een verdere uitwerking van het onderdeel elektronisch ondertekenen; 
- Een koppeling met courante (overheids)middelen voor authenticatie; 
- Een eenvoudiger opzet voor verbeterde leesbaarheid. 

 
Naar verwachting kan de nieuwe versie van de handreiking tijdens de 

Forumvergadering van oktober worden gepresenteerd. 
 
In aanvulling op de handreiking worden in de zomer van 2015 de volgende acties 
ondernomen:  
 

- In samenwerking met o.a. KING en de gemeente Den Haag wordt een 
Pleio website ingericht waar gebruikers verschillende cases kunnen 

inzien en bespreken; 
- Er komt een beslisboom on line waarmee gebruikers aan de hand van 

een aantal relatief eenvoudige vragen een suggestie krijgen voor een 
passend betrouwbaarheidsniveau.   

 
Bovenstaande acties worden, net als voorheen, uitgebreid afgestemd met de 

klankbordgroep authenticatie & autorisatie3. 
 
 

Ad c. Vraagsturing: AMvB Burgerlijke stand 
Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie adviseerde BFS over de 
formulering  van artikel 1 van het Besluit elektronische dienstverlening Burgerlijke 
Stand. Het besluit gaat hierbij, zie stuk 8A. Let vooral op artikel 1 en de in de 

bijlage genoemde open standaarden.  
 
 
 

                                                 
1
 Zie voor versie 3:  https://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/publicaties/HR_Betrouwbaarheidsniveaus_v3__2014_.pdf 

2
 Zie voor meer detail de EIDAS verordening https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/electronic-identification-and-trust-services-eidas-

regulatory-environment-and-beyond 
3
 Aanmelden voor de klankboardgroep kan via  forumstandaardisatie@logius.nl 
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