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FORUM STANDAARDISATIE 11 oktober 2017 

Agendapunt 8. Voortgangsnotitie 
 

 

 

 

 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

 

Ter kennisname 

 

Het Forum wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen: 

1. Bijeenkomst artikel 2 wetsvoorstel GDI 

2. Verkenning Forum Standaardisatie 2.0 

3. Internationaal 
 

 

1. Bijeenkomst artikel 2 van wetsvoorstel Generieke Digitale Infrastructuur(GDI) 

 

Op donderdag 21 september 2017 organiseerde het Forum Standaardisatie een bijeenkomst in New 

Babylon naar aanleiding van de reacties die binnen gekomen waren tijdens de internetconsultatie over 

de (grondslag voor de) wettelijke verplichtstelling van standaarden. 

Stephan Klaassen en Barbera Veltkamp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties lichtten de stand van zaken toe en beantwoordden vragen van het publiek. De 

bijeenkomst was met 30 deelnemers goed bezocht en de reacties waren positief.  

 

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/over-de-wettelijke-verplichtstelling-van-open-

standaarden-de-wet-gdi 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-

koninkrijksrelaties/documenten/publicaties/2017/08/30/wetsontwerp-generieke-digitale-

infrastructuur-gdi 

 

 

2. Verkenningen Forum Standaardisatie 2.0 

 

Context 

In 2018 start voor het Forum Standaardisatie een nieuwe mandaatsperiode. Het Forum heeft zich in 

de afgelopen 10 jaar een duidelijke positie verworven,  uitgangspunt is daarom: voortzetten wat goed 

gaat. Dit betreft met name activiteiten met betrekking tot de pas toe of leg uit’-lijst, 

adoptieondersteuning, monitoring, internationale aansluiting en verkenningen. 
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Daarnaast werd besloten in 2017 een  aantal verkennende gesprekken te voeren over hoe het 

standaardisatieproces op generieke thema’s en in verschillende sectoren vorm krijgt en of daar 

standaardisatie behoeften liggen. Op het bovensectorale thema beveiliging is het Forum al actief. 

Daarnaast het zijn de thema’s Smart cities en Suppy-chain  gekozen om nader te verkennen.  

 

Verkenning Smart Cities 

Op 21 november organiseert het Forum Standaardisatie een ronde tafel conferentie in Karel5 te 

Utrecht over Smart Cities. Het doel van de middag is om te onderzoeken en te inventariseren welke 

standaardisatie- en interoparbiliteitsproblemen en kansen er zijn rondom de Smart City die nu niet 

worden opgepakt en welke rol de overheid en specifiek het Forum Standaardisatie hierbij moet 

innemen. Het Forum organiseert deze bijeenkomst omdat het herkent dat de digitalisering van het 

publieke domein snel toeneemt, dit samen met de mogelijkheid om technologie te incorporeren in 

letterlijk alles rondom ons heen. Dit brengt interconnectiviteit- en standaardisatievraagstukken met 

zich mee en het is belangrijk te voorkomen dat vendor lock-in situaties ontstaan of iedereen het wiel 

zelf gaat uit vinden.   

 

Uit de eerdere verkenning naar dit onderwerp (Forumvergadering december 2016) kwam naar voren 

dat er aangaande de ‘Smart City’ behoefte is aan spelregels en het adresseren van vraagstukken op 

bestuurlijk niveau. Binnen de Smart City werken namelijk burgers, bedrijfsleven, overheid en 

wetenschap vaak met elkaar samen en daarom werd het Forum ook gezien al ideaal gremium om op 

bestuurlijk niveau de discussie over standaarden en interoperabiliteit te voeren. Hoe we dit exact 

gaan invullen bespreken we tijdens de ronde tafel bijeenkomst samen met vertegenwoordigers uit 

wetenschap, bedrijfsleven en verschillende overheden. We richten ons 24 deelnemers en 

vanzelfsprekend zijn alle geïnteresseerde Forumleden welkom, of de betrokkene bij dit thema vanuit 

uw organisatie. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven vul dan het aanmeldformulier in en noteer 

21 november in uw agenda. Nader informatie volgt binnenkort ook nog per mail.” 

 

Verkenning Supply Chain 

Om inzicht te krijgen in wat er speelt in de branche en waar de raakvlakken met het publieke domein 

liggen zijn inmiddels, door Gerard Hartsink en Nico Westpalm, drie oriënterende  gesprekken gevoerd 

met: Air Cargo Nederland, Port of Rotterdam en GS1. Een afspraak met  het iShare initiatief van het 

Neutraal Logistiek Informatie Platform staat op 9 oktober gepland.  

Dat er de nodige standaardisatie issues zijn is evident, ook in de interactie met overheden. Het gaat 

vaak om keten-brede vraagstukken, er is zijn veel stakeholders betrokken en er staat altijd enige 

spanning op de balans tussen samenwerking en competitie.  

Waar mogelijk toegevoegde waarde van Forumbetrokkenheid ligt is moet nog verder verkend worden. 

Optionele vervolgstap is het organiseren van een ronde tafel begin 2018. 

 

3. Internationaal 

 

MultiStakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP)  

De 21e bijeenkomst vond plaats op 28 september 2017 in Brussel. Belangrijkste agendapunten:  
MSP werkwijze 

Bij wijze van zelf-evaluatie zijn nut, noodzaak en aanpak  van de procedure voor identificatie van 

‘techmische specificaties’ besproken. Hoewel de efficiëntie beter kan wordt het resultaat, ‘niet-

formele’ standaarden status, zeker als waardevol beschouwd.   

 

Voortgang Identificatie van  ICT specificaties 

De standaarden STIX 1.2 en TAXII 1.1 voor uitwisseling van dreigingsinformatie (ingediend door NL) 

zijn na een versnelde schriftelijke evaluatieronde door het MSP geaccepteerd. Volgende fase is 

consultatie van externe experts. De versnelde procedure werd uitgevoerd door de Europese 

Commissie en was een pilot.  
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De procedures voor de informatiebeveiligingsstandaarden SPF, STARTTLS en DANE (ingediend door 

NL) zijn afgerond. Publicatie van het Commissiebesluit is in voorbereiding.  

 

Rolling plan for ICT Standardisation  

De input voor het Rolling Plan 2018 is verzameld. NL heeft op 5 dossiers (beperkte) input geleverd. In 

de eerste helft van oktober vindt consolidatie van de nieuwe input plaats. Na goedkeuring in 

december staat publicatie in januari gepland. 

 

Informatie uitwisseling 
Commissie presentatie over 2 Cloudstudies: ‘Certification Schemes for Cloud Computing’ en ‘Switching 
Cloud Service Providers’. Tevens een oproep om mee te doen aan een survey naar needs and 
requirements: http://tinyurl.com/cloudcertification. 
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