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FORUM STANDAARDISATIE 19 oktober 2016 

 
Agendapunt 10.  Voortgang 
Stuknummer 10.  Voortgangsnotitie 
 

 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: geen 

 

 

Ter kennisname 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen van het 

werkplan: 

 

1. Internationaal 

 

Voortgang  Multistakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) 

 

Publicatie van het Commissiebesluit over identificatie van een aantal specificaties eind 

september. Het betreft standaarden van niet formele standaardisatieorganisaties die na 

identificatie mogen worden uitgevraagd in aanbestedingen. Het betreft:  

- WCO Datamodel versie 3.5 (aangemeld door NL) 

- ebMS3/AS4 (aangemeld door eSens) 

- BDX location (aangemeld door eSens) 

- ebCore-PartyID (aangemeld door eSens) 

- CMIS versie 1.0 (aangemeld door NL) en 1.1 (aangemeld door EWG) 

 

Een aantal specificaties is nog in behandeling: SMP (aangemeld door Denemarken); 

RDF 1.1 (aangemeld door België); RDF 1.0, SKOS, SPF en 27 IETF specificaties 

(aangemeld door NL). 

 

Het MSP is inmiddels 3 jaar operationeel, daarom is een interne discussie gestart over 

wat goed gaat en wat beter kan. Het MSP ziet zichzelf als een expert Group die het EU 

beleid ondersteunt met technische adviezen. Het is een informatie en communicatie 

platform met als speciale kenmerken een unieke mix van expertise en een holistisch 

overzicht en flexibiliteit. Wat goed gaat is het jaarlijkse Rolling Plan on ICT 

standardisation, adviezen aan de Europese Commissie (o.a. over standaardisatie 

prioriteiten) en het identificeren van specificaties. Wat beter kan is de relatie met het 

Committee on Standards, een formeel Regulatory Committee, dat o.a. de EC 

standaardisatie-opdrachten voor het Annual Union Work Programme (AUWP) for 
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European Standardisation voorbereid. Het MSP wil beter aan de buitenwereld duidelijk 

maken hoe verschillende standaardisatie gremia zich tot elkaar verhouden.  

De discussie wordt vervolgd. 

 

EU Catalogue of ICT standards in ontwikkeling 

 

Catalogus is primair gericht op public procurement en daarmee vooral voor lidstaten. 

Eerste stap is het ontwikkelen van de prototype o.b.v. 4 thema’s: eGovernment/ Cloud/ 

Intelligent Transport Systems/ Smart Appliances (=energy). Doel is kennis opbouw en –

uitwisseling. Beoogde inhoud: formele standaarden en geïdentificeerde specifications, 

use cases, best practices  en guidelines. De oplevering van het prototype is gepland 

voor voorjaar 2017. 

 

Geen nieuw initiatief in het kader van het eBusiness platform 

 

Vanaf eind mei is met enkele stakeholders (Min EZ, Forum Stuurgroep Internationaal, 

BFS)  opnieuw bekeken of en zo ja hoe bedrijfsleven beter betrokken kan worden bij 

standaardisatie in het algemeen en activiteiten van het Forum in het bijzonder. 

Het betrekken van bedrijfsleven wordt nog steeds als zinvol gezien. Met name om meer 

coherentie en draagvlak te krijgen in de veelheid aan standaardisatie-gerelateerde 

initiatieven, vooral in internationaal verband.  

Er lijkt van uit het bedrijfsleven echter maar beperkt interesse te zijn voor 

standaardisatiebeleid. De conclusie was daarom dat het Forum zonder duidelijke 

aanleiding, waarbij vanuit het bedrijfsleven een vraag, behoefte of probleem wordt 

gesteld, geen initiatief neemt tot een structureel overleg.  

Het Forum werkt er doorlopend aan om via de samenstelling van het Forum, het 

uitnodigen van bedrijfsleven bij expertgroepen en consultaties en een actueel 

leveranciers manifest (aanbodzijde) het bedrijfsleven te betrekken bij selectie en 

gebruik van open standaarden. 

 

 

2. Adoptie 

 

CIP Najaarsconferentie 

Op de CIP najaarsconferentie (24 november 2016) verzorgen wij in samenwerking met 

het Platform Internetstandaarden een sessie over e-mail beveiliging.  De sessie zal 

worden gepresenteerd door Gerben Klein Baltink van het Platform Internetstandaarden 

en Han Zuidweg van BFS.  Bij deze gelegenheid zal ook een fact sheet e-mail 

beveiligingsstandaarden worden uitgereikt, gericht op bestuurders en niet technici. 

 

Born-digital data event 

Op 13 december organiseert het BFS in samenwerking met het ECP een workshop over 

'Born-digital' data bij de overheid.  De workshop zal met name ingaan op wetgeving 

rondom openheid en hergebruik van overheidsdata.  De workshop wordt in Den Haag 

gehouden en sluit aan op de Eindejaarssociëteit van het ECP die op dezelfde locatie 

wordt gevierd. 
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