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Ter kennisname 
Ad A. Quick Scan Data delen 
Aanleiding en context 
In de vorige Forumvergadering is ingestemd met een verzoek van EZK om mee te werken aan een 
quick scan naar datadeling, meer specifiek naar het initiatief International Data Spaces (IDS). EZK 
wil graag een verkenning naar de bredere toepasbaarheid van IDS binnen het publieke domein. 
Het faciliteren en versnellen van een veilige data-uitwisseling sluit volgens EZK aan bij het doel 
van het Forum en de link met het bedrijfsleven. Afhankelijk van de toepasbaarheid van IDS in het 
publieke domein zou EZK in de toekomst mogelijk use cases op het terrein van data delen willen 
stimuleren. 

Op 1 februari heeft EZK ‘de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven’ uitgebracht. De 
Duitse maakindustrie in samenwerking met Fraunhofer een Europese standaard voor 
onafhankelijke en gecontroleerde datadeling ontwikkeld ‘International Data Spaces’. Deze 
standaard stelt organisaties in staat om veilig data uit te wisselen, zonder dat deze datastromen 
verplicht over een gecentraliseerd platform moeten lopen. De oorspronkelijke eigenaar houdt zo 
altijd de controle over de data en stelt voorwaarden aan het gebruik daarvan. IDS is een 
architectuur, die cross-sectoraal kan worden ingezet als basislaag onder allerlei datadeel 
initiatieven.  

TNO heeft onlangs een contract getekend met de International Data Spaces Association (IDSA) om 
met IDS te gaan experimenteren en de logistieke sector is met iSHARE een samenwerking 
aangegaan met IDS (zie persbericht). 

Aanpak 
De volwassenheid van IDS, en de toepasbaarheid binnen de overheid zijn op dit moment de 
primaire vraagstukken. De quick scan wordt daarom gefaseerd uitgevoerd, en per fase wordt 
bekeken of verder onderzoek nuttig is. 

De eerste fase is dan een initiële verkenning naar toepasbaarheid en volwassenheid, leidende 
vragen zijn: 

• Wat is IDS? 
• Welke extra functionaliteit brengt IDS met zich mee ten opzichte van wat er al is? 

(Meerwaarde; wat brengen andere dingen niet) 
• Hoe is gebruik van IDS in de praktijk? 
• Wordt dit IDS binnen andere (buitenlandse) overheden gebruikt of zijn daar plannen voor? 
• Wat zijn toepassingsmogelijkheden voor de overheid? 
• Hoe verhoudt IDS zich tot de criteria die het Forum hanteert voor open standaarden? 

Bij een positief beeld wordt IDS in een volgende fase in een kleine setting besproken met 
vertegenwoordiging van EZK, BFS en wellicht TNO en/of InnoPay, en worden eventuele 
vervolgstappen bepaald, waarbij een optie kan zijn om het initiatief te consulteren bij experts om 
nadere use cases te definiëren, bijvoorbeeld in het Platform Linked Data Nederland. 

De planning is om in de Forum-vergadering van oktober 2019 tenminste de resultaten van de 
eerste fase terug te koppelen. 
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https://www.internationaldataspaces.org/our-approach/#about-us
https://topsectorlogistiek.nl/2019/03/20/international-data-spaces-association-ziet-ishare-als-een-belangrijke-stap-richting-een-digitaal-verbonden-bedrijfsleven/
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Ad B. Voortgang wet Digitale Overheid 
 

De Wet Digitale Overheid ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. In het Algemeen Overleg op 16 
mei jl. zei Staatssecretaris Knops dat hij binnen enkele weken de Kamer een Nota naar aanleiding 
van het nader verslag zou sturen.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=
wetsvoorstel%3A34972 
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