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FORUM STANDAARDISATIE 19 april 2017 

 
Agendapunt 6.  Voortgang 
Stuknummer 6.  Voortgangsnotitie 

 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlage: FS 20170419.6A 

 

1. Internationaal 

2. Verkenning Forum Standaardisatie 2.0 

3. Congres Digitale Agenda 2020 van KING 
 

 

1. Internationaal 

 

MultiStakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP)  

 

De negentiende bijeenkomst vond plaats op 23 maart 2017 in Brussel. Relevante 

agendapunten:  

Identification of ICT specifications 

Evaluatie rapport door MSP geaccepteerd, door naar expertconsultatie: 

 STARTTLS en DANE (ingediend door NL) 

Nieuw aangemeld: 

 5 RDA (Research Data Alliance) specifications, ingediend door EC- DG CNECT. 

Evaluation Group wordt ingesteld.  

Expertconsultatie lopend:  

 SPF - Sender policy framework (aangemeld door NL) 

Expertconsultatie afgerond. Commissie besluit in voorbereiding 

 TS1-4 van de RDA – Research Data Alliance (aangemeld door EC/DGCNCT) 

 IRI - Internationalized Resource Identifiers (aangemeld door België) 

 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)  

Geïdentificeerde specificaties mogen na publicatie  worden uitgevraagd in 

aanbestedingen. 
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Functioneren MSP: waar zitten, na 5 jaar, opties voor verbetering 

Standaardisatie heeft een duidelijke plaats gekregen in de Digital Single Market 

Strategy die in 2016 door de Europese Commissie is gepubliceerd. Het MSP heeft 

hiervoor ook een adviserende rol, de (verwachte) invulling daarvan is niet heel 

duidelijk. Een aandachtspunt voor het MSP is de afstemmening met/ taakverdeling met 

andere standaardisatie gremia/ initiatieven, met name: Committee on Standards dat 

o.a. gaat over het Annual Union Working Programme en Joint Initiative on 

Standardisation (JIS) in het bijzonder actie 7 (Regulation 1025/2012). BFS onderhoudt 

hierover contact met de respectievelijke NL vertegenwoordigers bij het Ministerie van 

Economische zaken. 

 

 

Europees Interoperabiliteits Raamwerk 

 

Op 23 maart heeft de Europese Commissie het nieuwe European Interoperability 

Framework (EIF) geaccepteerd en gepubliceerd. Het EIF biedt overheden hulp bij het 

ontwikkelen van digitale diensten. Het biedt handvatten en richtlijnen voor het 

verbeteren van de governance en organisatieoverstijgende en geïntegreerde 

dienstverlening. Er is speciale aandacht voor o.a. openheid, data-portabiliteit en 

bewaken dat wetgeving niet remmend werkt voor interoperabiliteit. 

Nederland heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het EIF. Het ministerie 

van Binnenlandse Zaken (DGOO) was daarvoor de trekker, bijgestaan door het NORA-

team (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) en Bureau Forum 

Standaardisatie.  

 

 

 

2. Verkenning Forum Standaardisatie 2.0 

In vervolg op de brainstorm tijdens de Forumvergadering in december in Rotterdam 

werkt een werkgroepje van Forumleden verder aan de verkenning van toekomstige 

invulling van de Forumopdracht. Aanleiding zin het aflopen van het mandaat eind 2017, 

de Wet GDI in wording en de wens om meer te betekenen op het gebied van innovatie 

en samenwerking met het bedrijfsleven. Bijdragen aan interoperabiliteit door het 

selecteren en bevorderen van gebruik van open standaarden blijft de hoofdIBD taak. 

http://ec-isanews.eu/r.html?uid=1.53.5iu.24c.68h52z4gp5
http://ec-isanews.eu/r.html?uid=1.53.5iu.24c.68h52z4gp5
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Keuze van speerpunten en/of aanvullende thema’s worden door de werkgroep 

voorbereid. De hoofdlijnen staan beschreven in de Bijlage FS 20170419.6A. De periode 

tot september zal benut worden voor oriënterende gesprekken en verdere 

concretisering van de ideeën.   

 

 

3. Congres Digitale Agenda 2020 van KING 

Op woensdag 5 april hield KING het Congres Digitale Agenda 2020 – Samen 

Organiseren. Het was een zeer goed bezocht congres met 1500 deelnemers uit meer 

dan 300 gemeenten. Het Forum Standaardisatie werkte mee aan twee sessies:  

- De Workshop ‘Veilig digitaal verkeer’, samen met de IBD 

(Informatiebeveiligingsdienst van KING/VNG) over de 

informatiebeveiligingsstandaarden.  

- De Workshop ‘Op identificatie en authenticatiesafari’ over de eIDAS regulation 

met presentaties over het gebruik van de Handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

van het Forum. 

Voor beide sessies was ruime belangstelling.   
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