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Bijlagen: geen 

 

 

1. Internationaal 

2. Symposium 10 jaar Forum Standaardisatie 

3. API Economie en de overheid – themabijeenkomst 

4. Handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT 

 
 

1. Internationaal 

 

MultiStakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP)  
 

De achttiende bijeenkomst vond plaats op 8 december 2016 in Brussel. Belangrijkste 

agendapunten:  
 

Voortgang Identificatie van  ICT specificaties 

Nederland heeft de emailbeveiligingsstandaarden STARTTLS en DANE ingediend en er is 

een Evaluation Group ingesteld onder voorzitterschap van Duitsland.  

Evaluatie rapport over IRI - Internatonal Resource Identifier van IETF (aangemeld door 

België), wordt door MSP geaccepteerd, gaat nu door naar expertconsultatie.  

De expertconsultatie van SPF - Sender policy framework (aangemeld door NL) loopt 

nog. 

De volgende expertconsultaties zijn afgerond, Commissie besluit in voorbereiding 

(verwacht Q1 2017): 

 RDF – Resource Description Framework 1.0 en 1.1 (aangemeld door NL en 

België) 

 SKOS - Simple Knowlegdge Organization System (aangemeld door NL)  

 SMP – Service Metadata Publisher (aangemeld door Denemarken)  
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Commissie besluit genomen, gepubliceerd in Publicatieblad EU op 01-02-2017 

 27 IETF specifications – Internet (aangemeld door NL) 

Deze specificaties mogen na publicatie  worden uitgevraagd in aanbestedingen. 

 

Adoptie van ISO/IEC JTC1 standards en specificaties van andere SDO’s als Europese 

standaarden (EN’s), presentatie hierover door CEN. Aansluitend discussie over nut van 

deze acties. CEN betoogt dat daarmee een selectie uit de enorme hoeveelheid 

international standaarden ‘endorsed’ wordt. Wat in ieder geval nuttig is als ze in 

Regulations opgenomen worden.  

 

Reïnforcing European presence in international ICT standardisation.  

Toelichting door EC op deze ‘Coördinating and support action’ (CSA) in de vorm van een 

Horizon 2020 call (ICT-40-2017): 

Doel is meer invloed in international SDO’s (oa. ISO) en zo betere input van/ kansen 

voor Europa creëren. Call staat open van 08/12/2016  tot 25/04/2017. Betreft  € 2 mio. 

In het MSP vond discussie plaats over of en hoe dit gaat werken 

 

Rolling plan for ICT Standardisation (RP) 

RP 2017 is gereed en digitaal beschikbaar, zowel het complete rapport als een executive 

samenvatting. In april is ook een hardcopy-versie beschikbaar. Het rolling plan legt een 

unieke link tussen EU beleid en ICT-gerelateerde standaardisatieactiviteiten.  

Het product staat en proces loopt soepel. Twee hoofdfuncties tekenen zich af: 

- Planning tool o.b.v. de beschreven beleidsdoelen en geplande acties. 

- Compendium vanwege beschreven juridische grondslagen en overzicht van 

beschikbare en lopende werkzaamheden. 

Er wordt gewerkt aan nieuwe publicatievormen, o.a. een wiki. 

Ook het Rolling plan dashboard (dat de uitvoering van de beschreven acties monitort) 

functioneert naar constant en naar behoren. Huidige stand van zaken: van de 162 

acties die benoemd zijn in RP 2016 zijn 127 gestart en inmiddels 19 daarvan ook 

afgerond. 

 

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. vier 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. Op 24 januari werd hierover een 

workshop voor ICT-procurers georganiseerd. De oplevering van het prototype is 

gepland voor voorjaar 2017. 

 

2. Symposium 10 jaar Forum Standaardisatie 

 

Op 2 februari jl. vierden we het 10-jarig bestaan van het Forum Standaardisatie met 

een symposium. Vanwege de grote belangstelling moest de inschrijving enkele dagen 

van tevoren gesloten worden en konden we bijna 200 deelnemers begroeten.  

 

Het symposium opende met een welkoms woord van Erik te Brake , directeur bij VNO-

NCW, waar het symposium plaatsvond, gevolgd door een nieuwswaardige aankondiging 

door Mark Bressers (Ministerie EZ): de oprichting van de Veilige E-mail Coalitie 

Nederland. Veertien vertegenwoordigers van overheden, brancheorganisaties en 
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bedrijven tekenden de intentieverklaring om gezamenlijk brede invoering van e-

mailbeveiliging en up-to-date standaarden te realiseren.  

Aansluitend keek Nico Westpalm van Hoorn samen met de dagvoorzitter Chris van ’t Hof 

terug op de uitdagingen en resultaten van tien jaar Forum.   

Daarna volgde een inhoudelijk programma was opgebouwd rondom 3 thema’s:  

- Dataficering, met prof. Valerie Frissen, Wim van Nunspeet (CBS) en Olha 

Bondarenko (gemeente Eindhoven) 

-  Digitale Identiteit, met em. prof. Jos Dumortier, Jasper Jansen (ehealth portal 

Pazio) en Rob de Werd (Ministerie BZK)  

- Veilig internet, met prof. Erik Huizer, Gerben Klein Baltink (Platform Internet.nl) 

en Michiel Steltman (DINL)  

 

Bij de thema’s werden stellingen geponeerd over mogelijke rollen hierbij voor het Forum 

en/of de overheid. Via een digitale stemming konden alle aanwezigen ook hun mening 

kenbaar maken.  

 

De dag eindigde met een geanimeerde paneldiscussie met Larissa Zegveld (directeur 

KING), Roelof Meijer (directeur SIDN), Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT) Hans 

Wanders (RijksCIO) en Mark Bressers (directeur ICT en Regeldruk, Ministerie van EZ), 

waarin het belang van standaardisatie en de rol van het Forum werden bevestigd. 

 

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Video-impressies van het 

symposium en de oprichting van de Veilige e-Mail Coalitie zijn beschikbaar via de 

website van het Forum.  

 

 

3. Afsluitende API Bijeenkomst – 16 februari 

 

Op donderdag 16 februari 2017 organiseerde het Forum Standaardisatie de derde en 

laatste bijeenkomst rond het thema API economie. In drie sessies duidden we het 

begrip API en API-economie, verdiepten we de belangrijkste ontwerp- en 

beheersaspecten van API’s en keken we naar de betekenis ervan in de toekomst van de 

digitale overheid. Daarbij combineerden we praktijkvoorbeelden met direct toepasbare 

inzichten. In de eerste twee bijeenkomsten zagen we voorbeelden van onder andere 

Marktplaats, Kadaster, Gemeenten en Europeana. In de laatste bijeenkomst keken we 

vooruit naar de toekomst van API’s. Vanuit zorg (Nictiz), statistiek (CBS) en 

leefomgeving (Rijkswaterstaat) werden toekomstvisies gepresenteerd, met daarbij een 

beeld van wat moet gebeuren om die visie te verwezenlijken.  

 

De reeks seminars over de API economie heeft veel inzicht gegeven in de stand van 

zaken van het gebruik van API’s bij bedrijven en overheden. Iedereen is overtuigd van 

het belang van de inzet van API’s, maar niet iedereen weet daarin al zijn of haar weg te 

vinden. In de sessies is een aantal belangrijke ervaringen gedeeld. Belangrijk is 

ervaringen te blijven delen en te bouwen op elkaars kennis. Daadwerkelijk doen, leren, 

groeien en bovenal: zelf gebruiken is bij de inzet van API’s cruciaal. Een community 

zoals die rond de sessies is ontstaan heeft ook waarde. Forum Standaardisatie zal 

daarom ook kijken of en hoe daar op termijn een vervolg aan gegeven kan worden.  

 

Als het aan het publiek ligt moet in elk geval een samenwerking van koplopers uit 

bedrijfsleven en overheid samen het initiatief pakken om in Nederland de API-economie 
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tot bloei te brengen. Wachten op een brede overheidssamenwerking of een leidende rol 

van de centrale overheid gaat niet tot snelle, brede adoptie leiden. Dit alles zal, al gaat 

het snel, niet op stel en sprong gebeuren. Zo is het einde van de uitrol van de 

omgevingswet voorzien in 2024 en staat standaardisatie rond API’s bij gemeenten in de 

kinderschoenen. Maar de ontwikkeling is onomkeerbaar: de samenleving wordt in 

steeds sterkere mate data-gedreven. Dat faciliteren, onder de randvoorwaarden van 

veiligheid en privacy, is een kerntaak van de overheid.  

 

4. Handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT 

 

De Handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT wordt onder de 

aandacht gebracht bij inkopers bij de overheid. Eind 2016 vond een lunchlezing plaats 

bij Pianoo en in februari 2017 vond een workshop plaats voor inkopers bij de provincies. 

Lees het verslag van de lunchlezing bij Pianoo op de Pianoo-website: 

 

https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/verslag-17-november-2016-pianoo-lunch-open-

standaarden-bij-inkopen 

 

Op 30 maart aanstaande neemt BFS deel aan de Dag voor de Rijksinkoop op1 juni aan 

Pianoo-congres. Verder staat een artikel in de Tender-nieuwsbrief in de planning. 

 

Forum-leden wordt gevraagd om de handreiking actief door te geleiden naar inkopers 

en andere geïnteresseerden binnen de eigen organisatie en hen te attenderen op de 

workshops die gegeven kunnen worden vanuit BFS.  
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