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FORUM STANDAARDISATIE 20 april 2016 
Agendapunt 8. Voortgang 
Stuknummer 8. Voortgangsnotitie 

 

 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: geen 

 
Dit stuk over de voortgang ten aanzien van de Internationale standaardisatie 

ligt ter kennisname aan u voor:  

 

 

Internationale standaardisatie 

 

1. De Forum stuurgroep Internationaal (Simon Spoormaker, Gerard Hartsink) heeft op 

15 maart jl. het volgende besproken:  

 

- Bekeken of het zinvol is om de internationale verkenningen die in de periode  2012 

-2014 in opdracht van het Forum zijn uitgevoerd, te updaten. Een deel van de 

analyse zoals die in de verkenningen gemaakt werd, met name de beschrijving van 

Europese beleidsontwikkelingen en lopende standaardisatieactiviteiten, wordt al 

afgedekt door het Rolling Plan on ICT Standardisation van de Europese Commissie.  

Het onderdeel ‘Nederlandse betrokkenheid’ wordt daarin niet geadresseerd. 

Conclusie is dat er op dit moment geen aanleidingen zijn om een update van de 

Europese verkenning uit te laten voeren, mede omdat niet duidelijk is of er een 

reële doelgroep is. 

 

- De Stuurgroep zal wel de ontwikkeling van een European Catalogue of Standards 

nauwlettend volgen: wat komt er in, wat wordt het regime en hoe verhoudt de 

Catalogue zich tot de lijsten van het Forum (zie ook punt 2.). 

 

- Gerard Hartsink heeft recent twee belangwekkende ontwikkelingen gesignaleerd en 

de vraag gesteld of / in hoeverre die van belang zijn voor het Forum. Het betreft: 

XBRL ontwikkelingen (o.a. nieuwe Taxonomie) en het ICANN/ IANA transition 

proposal (governance overdracht van USA gov naar stakeholder community). Voor 

beide onderwerpen zijn NL stakeholders actief. Bij XBRL is het de Standard 

Business Reporting van Logius nauw betrokken. Het IANA vraagstuk wordt gevolgd 

door Min EZ i.s.m.  o.a. ISOC, SIDN en ICANN. BFS volgt de ontwikkelingen, er is 

vooralsnog geen reden voor betrokkenheid van het Forum.  
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De stuurgroepleden blijven dit soort ontwikkelingen signaleren om alert te zijn 

op eventuele invloeden op de Forum lijst met standaarden. 

 

2. Het Forum levert bijdragen aan twee internationale bijeenkomsten in juni. 

 

- Op 2 en 3 juni vindt in het kader van het Nederlands voorzitterschap een 

Internationale conferentie plaats: Digitale en Open Overheid, over gezamenlijke 

Europese ambities voor de realisatie van een digitale overheid en de strategische 

vraagstukken die daaraan verbonden zijn. Het Forum verzorgt daar in 

samenwerking met EZ een sessie over open standaarden beleid. Daarbij wordt 

ingezoomd op nationale lijsten of catalogi in relatie tot Europese plannen en 

ontwikkelingen. Er is o.a. een paneldiscussie met afgevaardigden uit meerdere 

lidstaten en een director van de EU DGConnect. 

 

- Op 6 juni organiseren Logius en Euritas (European Association of Public IT 

Service Providers) een seminar onder de titel ‘Ketensamenwerking’. Daaronder 

worden drie thema’s behandeld: Dienstverlening, standaarden en PPS 

governance. Het Forum verzorgt bij het thema standaarden twee workshops. 

Eén over adoptie van beveiligingsstandaarden (met Internet.nl als best practice) 

en één over de invloed van een EU Catalogue of Standards op nationale lijsten 

en de werkpraktijk van uitvoeringsorganisaties. 
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