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Stuknummer 8. Oplegnotitie EU Public Consultation 
on the priority ICT standards plan 
 
Bijlagen nummer (s) 8A PISPQ: Priority ICT Standards Plan Query (nazending) 

Van: Stuurgroep Internationaal 

 

 

TER BESLUITVORMING  

 

 

A. Het Forum reageert zelfstandig op de publieke consultatie. 

B. De reactie wordt opgesteld door het Bureau Forum Standaardisatie in 

samenwerking met de Stuurgroep Internationaal in afstemming met 

geïnteresseerde Forumleden. 

 

 

TOELICHTING  

 

Doel van het besluit 

Een reactie van het Forum Standaardisatie op de EU public consultation on the 

priority ICT standards plan. 

 

Aanleiding en achtergrond  

De Europese Commissie is een publieke consultatie gestart over standaarden voor 

de Digital Single Market Strategy (DSM). De Commissie wil met deze consultatie 

input ophalen over prioriteiten op standaardisatiegebied, doel is het opstellen van 

een Priority ICT Standards Plan. 

 

De Commissie beschouwt standaarden als een belangrijk middel om verschillende 

systemen samen te laten werken en de opkomst van één digitale Europese markt 

te stimuleren. Standaarden en interoperabiliteit kunnen helpen om innovatie en 

concurrentievermogen te verbeteren. Sectoren als Cloud, Internet of Things en e-

Overheidsdiensten zijn gediend bij standaarden die snel en effectief kunnen 

inspelen op opkomende nieuwe technologieën en de mondialisering. Europa zou 

wereldwijd een stevige rol in standaardisatie moeten spelen.  

 

FS-20151028.08

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-priority-ict-standards-plan


 

  Pagina 2 van 2 
 

 

 
 

 

 

De Commissie vraagt input over standaarden in de volgende ‘key technology 

areas’: 

 

 5G communications, 

 Cloud computing, 

 Cybersecurity, 

 Data driven services and applications, 

 Digitisation of European Industry, 

 eHealth, 

 Intelligent Transport Systems (ITS), 

 Internet of Things, 

 Smart Cities and efficient energy use. 

 

Iedereen mag reageren, overheden, standaardisatieorganisaties, bedrijfsleven, 

belangenorganisaties en burgers. De consultatie loopt van 23 september tot 16 

december 2015. 

 

EZ en BFS coördineren een gezamenlijk reactie van uit de Rijksoverheid. Het Forum 

Standaardisatie komt daarnaast met een zelfstandige reactie, uitgaande van de 

taken van het Forum zoals geformuleerd in het instellingsbesluit. Daar staat 

ondermeer: ‘adviseren over Nederlandse standpunten inzake internationale 

ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie voor elektronische 

gegevensuitwisselingen met een publiek belang’. De focus zal, in lijn met de 

Forumprioriteiten, vooral gericht zijn op Cybersecurity, Data driven services and 

applications, Internet of Things en Documentformaten. 
 

 

Betrokkenen en proces  

De deadline van de consultatie ligt op 16 december, een definitieve reactie kan 

daardoor niet meer in het Forum worden besproken. Daarom zal de Stuurgroep 

Internationaal in samenwerking met het Bureau een concept reactie opstellen. Deze 

zal omstreeks de Forumvergadering digitaal aan het Forum worden voorgelegd. 

Forumleden die willen bijdragen, kunnen op de concept versie reageren en 

suggesties doen. Daarna wordt de definitieve reactie aan de Commissie gegeven. 

 

 

Stuurgroep en BFS 
maken Concept 
Forum reactie 

12-26 oktober 

 

 Forumleden 
kunnen 

reageren 

2-16 november 

Verwerken input tot 
definitieve reactie 

Forum  

23 nov-14 dec 

Einde 
consultatie 
16/12/15 

Forum 
Vergadering 
28/10/15 
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