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FORUM STANDAARDISATIE 19 april 2017 

 
Agendapunt 3. Open standaarden, adoptie 
Stuknummer 3. Oplegnotitie adoptie 
 

 

Van: Stuurgroep open standaarden  

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: A. Reactie Forum Standaardisatie op de 

Consultatie Wet GDI 

B. Notitie aan de Regieraad Connectiviteit over de 

IV-meting 
 

 

 

Ter kennisname 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 

A. Reactie van het Forum Standaardisatie op de openbare consultatie Wet 

GDI 

B. Notitie aan de Regieraad Connectiviteit over de IV Meting 

C. Eerste bijeenkomst Veilig E-mail Coalitie 

D. Document- en datastandaarden 
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Ter kennisname  
 

Ad A. Reactie van het Forum Standaardisatie op de openbare consultatie Wet 

GDI 

[bijlage A] 

 

 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van de bijgevoegde reactie op de openbare 

consultatie Wet GDI. 
 

In de vergadering van 8 maart 2017 jongstleden discussieerde het Forum 

Standaardisatie over de Wet GDI naar aanleiding van een brief van minister Plasterk 

(Ministerie BZK). In de brief nodigt de minister het Forum uit om te reageren op het 

wetsvoorstel Generieke Digitale Infrastructuur.  

In bijlage FS 170419.3A vindt u de reactie die is samengesteld naar aanleiding van de 

opmerkingen en kanttekeningen die de leden van het Forum maakten in de vergadering 

van 8 maart en van de daarna binnengekomen reacties naar aanleiding van de concept-

reactie die 24 maart hebben rondgestuurd. 

 

Ad B. Notitie aan de Regieraad Connectiviteit over de IV-meting 

 

De bijlage bevat de notitie over de IV meting zoals die aan de Regieraad Connectiviteit 

is gepresenteerd. 

 

 

Ad C. Eerste bijeenkomst Veilig E-mail Coalitie 

 

In aansluiting op de ondertekening van de intentieverklaring tijdens het forum-

symposium vond op donderdag 23 maart de eerste bijeenkomst van de Veilig E-Mail 

Coalitie plaats in Nieuw Babylon bij station Den Haag Centraal. Er waren ongeveer 25 

partijen aanwezig onder wie PostNL, KPN, XS4ALL, de Betaalvereniging, VNO/NCW, en 

Thuiswinkel.org.  Jos de Groot (directeur Telecommarkt, Ministerie EZ) opende de 

bijeenkomst. Marco Davids (SIDN) gaf een inhoudelijke toelichting op 

mailbeveiligingsstandaarden. Michel Zoetbier (KPN) presenteerde over de ervaringen en 

plannen van KPN met veilige e-mail.  

 

Gerben Klein Baltink (voorzitter Platform Internetstandaarden) leidde tot slot een 

discussie met alle aanwezigen over de koersbepaling van de coalitie. De behoefte aan 

kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen werd breed gedeeld. Afgesproken is dat 

er dit jaar nog ongeveer 3 meer inhoudelijke bijeenkomsten zullen volgen. In de 

eerstvolgende bijeenkomst zal PostNL haar ervaringen en ambities delen. Daarnaast zal 

dan aan de orde zijn hoe de coalitie via metingen de voortgang kan monitoren. 

Voorlopig zal materiaal (best practices, presentaties etc.) gedeeld worden via 

Internet.nl. Daar staan reeds het nieuwsbericht over de oprichting, de intentieverklaring 

en de video-impressie van de ondertekening (zie: https://internet.nl/news/nederland-

voor-veilig-emailverkeer/). Tijdens de internationale One Conference (16 en 17 mei in 

Den Haag) zal in één van de sessies veilige e-mail centraal staan en zullen twee 

deelnemers uit de Veilige E-mail Coalitie hun ervaringen delen. 
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Ad D. Document- en datastandaarden 

 

Platform Linked Data Nederland 

Op 7 maart vierde het Platform Linked Data Nederland (PLDN) het vijfjarig bestaan. 

Sprekers uit de overheid en bedrijfsleven presenteerden een aantal praktijkcases 

waaronder de BAG, Kernregistratie Objecten en Nationaal Erfgoed als linked open data. 

Ook werd vooruitgekeken naar de komende periode waarin Big Data Value Center en 

het ECP de bureaufunctie van het PLDN van Geonovum overnemen, en het accent op de 

toepassing van linked open data zal liggen. De websites http://www.pilod.nl/ en 

https://ecp.nl/actueel/pldn-symposium-5-jaar-linked-data-nederland/ geven meer 

informatie over het PLDN en de bijeenkomst op 7 maart. 

PDF Crawler 

De Open Preservation Foundation (OPF) heeft de eerste versie van de PDF Crawler aan 

het Bureau Forum Standaardisatie geleverd. De PDF Crawler telt hoeveel PDF 

documenten op een (overheids) website voldoen aan PDF/A. We willen dit tool online 

gaan aanbieden zodat overheden zelf kunnen checken welke documenten op hun 

websites voldoen aan PDF/A en PDF 1.7. Ook overwegen wij het tool te gaan inzetten 

voor de monitor 2017. 

 
 

FS-20170419.03


	Ter kennisname
	Ad A. Reactie van het Forum Standaardisatie op de openbare consultatie Wet GDI
	Ad B. Notitie aan de Regieraad Connectiviteit over de IV-meting
	Ad C. Eerste bijeenkomst Veilig E-mail Coalitie
	Ad D. Document- en datastandaarden
	Platform Linked Data Nederland
	PDF Crawler





