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Ter besluitvorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
Het Forum Standaardisatie heeft als kerntaken: adviseren over interoperabiliteit, 
onderhouden van de lijsten met open standaarden (verplicht en aanbevolen), het 
bevorderen van implementatie van samenhang tussen standaarden van de lijsten, 
participeren in EU standaardisatie-initiatieven en publiek-private initiatieven voor 
informatieveiligheidstandaarden. Daarnaast is er beperkt ruimte om een bijdrage 
leveren aan innovatieve ontwikkelingen en standaardisatievraagstukken in 
verschillende bedrijfsleven sectoren, voorwaarde is wel dat er sprake is van 
interactie met de overheid. Ook voert het Forum verkenningen uit naar knelpunten, 
kansen of risico’s op standaardisatiegebied. 
 

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om in te stemmen met: 
 

1. Het op dit moment niet actief verder verkennen van interoperabiliteitskansen in 
de Supply chain. 

2. Het volgen van de ontwikkeling van het iShare programma van het Neutraal 
Logistiek Informatie Platform om op termijn eventueel interoperabiliteits- of 
hergebruikkansen te ondersteunen. 
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In het kader van de start een nieuwe mandaatsperiode voor het Forum 
Standaardisatie per 1 januari 2018 heeft het Forum zich in 2017 georiënteerd op 
een aantal ontwikkelingen waar het Forum een rol zou kunnen spelen. In het 
Topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken is de Logistiek één 
van de negen topsectoren.  De focus ligt op Supply-chain regie en internationale 
bereikbaarheid via de belangrijkste mainports van ons land: Schiphol en de 
Rotterdamse haven. Forumleden agendeerden de standaardisatie-ontwikkelingen in 
de supply-chain als relevant om  te verkennen. Logistiek belangrijk is voor 
Nederland en overheid en bedrijfsleven komen elkaar op dit terrein voortdurend 
tegen. Het Forum heeft altijd al aandacht gehad voor standaarden uit deze hoek.  
 
Forumvertegenwoordigers hebben in de tweede helft van 2017 oriënterende  
gesprekken gevoerd met vier partijen:   

- Air Cargo Nederland, de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in 
Nederland  

- Port of Rotterdam, de niet beursgenoteerde NV Rotterdamse Haven  
- GS1, onafhankelijke not-for-profit standaardisatieorganisatie, grote speler 

in m.n. sectoren Food en Non food Retail en Gezondheidszorg.  
- iShare, programma (gestart in 2016) vanuit het Neutraal Logistiek 

Informatie Platform (NLIP), voor ontwikkeling afsprakenstelsel voor het 
delen van data. 

-  
Dat er de nodige standaardisatie issues spelen is evident, ook in de interactie met 
overheden. Het gaat vaak om keten-brede vraagstukken waar veel stakeholders bij 
betrokken zijn en er staat altijd enige spanning op de balans tussen samenwerking 
en competitie. Door de gesprekspartners zijn geen concrete knelpunten of 
standaardisatiebehoeften aangedragen die het Forum in breder verband zou 
kunnen bespreken of verder zou kunnen verkennen.  
Wel is in het gesprek met het programma iShare aan de orde gekomen dat het 
vraagstuk van identificatie, authenticatie en autorisatie rondom het delen van data 
ook zeer herkenbaar is binnen andere domeinen. Daarbij is gesuggereerd dat de 
iShare oplossing een generieke aanpak is, die kan fungeren als voorbeeld voor 
hergebruik in andere domeinen. 
 
 
Advies en gevraagd besluit 
Geadviseerd wordt om op dit moment als Forum de interoperabiliteitskansen in de 
Supply chain niet actief verder verkennen.  
 
Omdat het vraagstuk van identificatie, authenticatie en autorisatie rondom het 
delen van data ook zeer herkenbaar is binnen andere domeinen1, wordt 
geadviseerd de ontwikkeling van het iShare programma van het Neutraal Logistiek 
Informatie Platform actief te volgen.  
Het iShare afsprakenstelsel kenmerkt zich door een generieke aanpak en heeft 
daardoor de potentie om voor hergebruik in andere domeinen. Mogelijk kan 
Forumbetrokkenheid in een volgende  fase, als opschaling aan de orde is, 
toegevoegde waarde kan hebben. 

                                                 
1 Vergelijkbare vraagstukken rondom eigendom van en zeggenschap over data kwamen ter sprake in de door het 
Forum georganiseerde ronde tafel over Smart Cities op 21/11/2017. 
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