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FORUM STANDAARDISATIE 25 april 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. Wet Digitale Overheid en aanpalende regelgeving 
3. Standaardwerken 
 
 

Ter kennisname 
 
 

1. Internationaal 
 

Op 23 maart 2018 vond de 23e Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) plaats.  
Het European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) adviseert de Europese 
Commissie over alle ICT-standaardisatie. Het Bureau Forum Standaardisatie 
vertegenwoordigt, namens het Ministerie van EZK, de Nederlandse overheid in het MSP. Het indienen 
van nieuwe standaarden voor de Europese lijst met ICT-standaarden die in aanbestedingen gevraagd 
mogen worden, gebeurt via het Forum Standaardisatie.  
 
Er ligt inmiddels een definitieve verkorte procedure voor ‘identificatie van specificaties’ met extra 
ondersteuning door de Europese Commissie. Na identificatie mogen specificaties in aanbestedingen 
worden uitgevraagd op dezelfde wijze als formele EU standaarden.  
Er liggen 5 nieuwe potentiële kandidaten voor identificatie:  

- XHTML (opmaaktaal voor vooral websites) ingediend door EC; 
- SHACL (voorschriften voor Linked Data sets)in te dienen door Spanje of België;  
- Oauth (autorisatiestandaard voor o.a. API’s), HTST (voor veilig webverkeer)en S/MIME (email 

beveiliging) in te dienen door NL, daarmee houden we de NL ptolu-lijst en de EU-lijst aligned. 
Het aanmeldformulier voor Oauth is inmiddels verstuurd. 

 
In maart is ook het EU Rolling Plan for ICT Standardisation 2018  gepubliceerd. 
Het Rolling Plan biedt een overzicht van uiteenlopende ICT-ontwikkelingen in Europa, gekoppeld aan 
EU-beleid. 31 verschillende thema’s worden behandeld, van eGovernment tot Cyberscurity en 
eHealth. Per thema wordt een overzicht van EU verordeningen en richtlijnen gegeven en het 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28501/attachments/1/translations/en/renditions/native
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standaardisatiewerk dat rondom het thema plaatsvindt. Het Rolling Plan wordt ieder jaar 
geproduceerd door het MSP en is een samenwerking tussen beleidsmakers, 
standaardisatieorganisaties en lidstaten. Het Rolling Plan is het enige overzicht waar de actuele ICT 
standaardisatie prioriteiten en ontwikkelingen in Europa samengebracht zijn 
Aanvullend op het plan wordt een dashboard bijgehouden waarin de uitvoering van de beschreven 
acties wordt gemonitord. 
Er is ook een executive samenvatting beschikbaar:  Rolling Plan for ICT Standardisation 2018 
Executive summary. 
 

 
 
 
Begin maart was Bureau Forum Standaardisatie uitgenodigd voor een informele ontmoeting met de 
Board van OASIS. OASIS is een non-profit consortium dat de ontwikkeling en adoptie van open 
standaarden voor de wereldwijde informatiemaatschappij stimuleert. De standaarden SAML, 
STIX/TAXII en CMIS van de ‘pas toe of leg uit’-lijst zijn OASIS standaarden. Ook ebMS in 
Digikoppeling en ebMS 3.0/AS4 dat de Europese Commissie inzet voor grensoverschrijdende 
informatie uitwisseling en dienstverlening zijn OASIS standaarden.  
In het gesprek kwamen het Europese en Nederlandse open standaarden beleid aan bod en issues 
zoals niet-interoperabele profielen van 1 standaard, behoefte aan adoptieondersteuning en 
helpdeskfunctie rondom een standaard. OASIS deelde een nieuwe Open (Source) Project aanpak om 
vanuit projecten tot ontwikkeling van standaarden te komen. 
 
 

2. Wet Digitale Overheid en aanpalende regelgeving 
 
De Wet Digitale Overheid (voorheen de wet Generieke Digitale Infrastructuur) verankert taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de voorzieningen voor de generieke 
digitale infrastructuur, verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven.  
 
Gewerkt wordt in tranches. De eerste tranche regelt onder meer de toegang tot digitale 
dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid 
en een grondslag voor de nadere verplichtstelling van standaarden bij Algemene Maatregel van 
Bestuur. 
 
Het wetsvoorstel ligt sinds 21 december 2017 voor advies bij de Raad van State en ten tijde van het 
schrijven van deze voortgangsnotitie is het advies nog niet ontvangen. Wél is bekend dat het advies 
naar zodanig zwaarwegende bezwaren zal bevatten, waardoor de planning om de wet per 1 januari 
2019 in werking te laten treden, waarschijnlijk niet gehaald zal worden.  
 
Ondertussen wordt verder gewerkt aan aanpalende regelgeving, zoals het Besluit digitale 
toegankelijkheid en de Regeling betrouwbaarheidsniveaus. 
 
Besluit digitale toegankelijkheid 
De Raad van State adviseerde het Besluit vast te stellen en achtte op onderdelen een dragende 
motivering of aanpassing van het ontwerpbesluit aangewezen. Naar aanleiding van het advies zijn 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28502/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28502/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/identificatie-en-authenticatie/eid/wet-gdi/
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door het ministerie van BZK een aantal wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Het voornemen is het 
Besluit – na ondertekening door de staatssecetaris van BZK - op 1 juli a.s. in werking te laten treden.  
 
Regeling betrouwbaarheidsniveaus 
Deze regeling is een uitwerking van artikel 6 van de Wet Digitale Overheid, dat weer een nadere 
uitwerking is van de eIDAS-verordening. Interessant voor het Forum Standaardisatie is dat voor deze 
regeling de handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening van het Forum als 
uitgangspunt is genomen. Bureau Forum Standaardisatie en de klankbordgroep van de handreiking 
Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening zijn betrokken bij het schrijven van deze 
regeling die zich nog in de ontwerpfase bevindt en waarschijnlijk binnen afzienbare tijd publiek 
opengesteld zal worden voor reactie via internetconsultatie.nl.  
 
 

3. Standaardwerken 
 
Het magazine Standaardwerken is sinds de lancering op 26 februari meermalen onder de aandacht 
gebracht met quotes van experts die verwijzen naar artikelen in het magazine. O.a. Gijs Boudewijn 
(Betaalvereniging), Roelof Meijer (SIDN), Frits van den Bosch (GS1), Henk Zwinkels (Floricode), Erwin 
Folmer (Kadaster) en Theo Peters (VNG Realisatie) leverden een bijdrage.  
Bij de plenaire opening van de Weekonnect op 16 april biedt Nico Westpalm van Hoorn het magazine 
aan Erik Gerritse (SG van Min VWS) en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter/directeur FME) 
aan. De Weekonnect is een congres over veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen in de zorg 
Tijdens de Weekonnect is ook een inhoudelijke sessie aan het magazine Standaardwerken gewijd en 
is er een sessie over de Veilige eMail Coalitie waar het Forum in participeert.   
 
Op het congres van VNG Realisatie op 28 maart is het magazine verspreid onder bestuurders en 
verzorgde het Bureau Forum Standaardisatie informatie over de Handreiking 
betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening en de website Internet.nl. 
 

 

https://www.internetconsultatie.nl/
https://weekonnect.nl/
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