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FORUM STANDAARDISATIE 14 maart 2018 
Agendapunt 7. Voortgangsnotitie 
 
 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 
Aan:  Forum Standaardisatie 
 
 
Ter kennisname 
 
Het Forum wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen: 
 
1. Internationaal 

 
2. Bijdrage Forum Standaardisatie aan de Dag voor de Rijksinkoop  

 
3. SAVE THE DATE Donderdag 12 april 2018 New Babylon 

Bijeenkomst over de Monitorresultaten van 2017 voor beheerders van de onderzochte 
voorzieningen en de beheerders van standaarden  

 
 
 

Ter kennisname 
 

1. Internationaal 
 

Op 7 december 2017 vond de 22e EU Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) plaats. 
De Europese Commissie (EC) heeft in december een positief besluit genomen over vijf door NL 
aangemelde standaarden, allen van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Het besluit is gepubliceerd in het 
Official Journal (p123-124). Het gaat om de specificaties STARTTLS en DANE voor beveiligd e-
mailverkeer, SPF voor het voorkomen van e-mailvervalsing/ phishing en STIX en TAXII voor het 
uitwisselen van dreigingsinformatie. De specificaties  mogen nu worden gebruikt als referentie bij 
overheidsopdrachten/ aanbestedingen. 
De EC onderzoekt de voortgang op de in 2016 benoemde standaardisatie prioriteiten, en wil voorjaar 
2018 een ‘Inter-institutional Dialogue’ voeren over evt. nieuwe prioriteiten. Daarnaast wil de EC de 
positie van ENISA als expert-organisatie versterken en sterk inzetten op certification voor wat betreft 
ICT-veiligheid, met name met het oog op IoT 
Bij het MSP wordt een (tijdelijke) Taskforce Smart Industry ingesteld. Via Min EZK zijn NL deelnemers 
gevonden (van NEN en FME). 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:328:FULL&from=NL
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2. Bijdrage Forum Standaardisatie aan de Dag voor de Rijksinkoop 2018 
 

Op 29 maart 2018 vind de Dag voor de Rijksinkoop plaats voor alle inkopers van de Rijksoverheid. 
Het thema is “De inkoper van de toekomst”. Forum Standaardisatie zorgt voor een interactieve 
workshop waarin de deelnemers kennis maken met de verschillende instrumenten van het Forum 
Standaardisatie die dienen voor het uitvragen van de relevante open standaarden in een 
aanbesteding, zoals:  
 
1. De handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop 
2. De bèta-versie van de beslisboom  
3. De Monitor open standaarden 2017, met in het bijzonder aandacht voor de resultaten van het 
aanbestedingenonderzoek.  
4. De lijst open standaarden op de website van het Forum Standaardisatie en op de flyer,  
5. De website van het Forum Standaardisatie, de introductiefilm en de vindbaarheid van de 
medewerkers van het Bureau Forum Standaardisatie voor informatie en vragen.  
 

3. SAVE THE DATE Donderdag 12 april 2018 van 13 tot 17 uur New Babylon 
 
Monitor open standaarden. De resultaten van 2017 en de plannen voor 2018. Voor beheerders van 
voorzieningen en open standaarden. 
 
Bijeenkomst over de resultaten van de Monitor open standaarden van 2017 met een doorkijkje naar 
de monitor van 2018. Speciaal voor de beheerders van de onderzochte voorzieningen en de 
beheerders van standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Forumleden van harte welkom.  
 
Met in het programma onder meer een presentatie van het Centrum voor Standaarden van Logius 
over hun activiteiten rond BOMOS (beheer en ontwikkelmodel open standaarden).  
 
Uitnodiging, programma en aanmeldlink volgt begin maart 2018.  
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