notitie
FORUM STANDAARDISATIE 10 oktober 2018
Agendapunt 6 Voortgangsnotitie
Nummer:

FS 181010.6

Aan:

Forum Standaardisatie

Van:

Bureau Forum Standaardisatie

Datum:

21 september 2018

Versie:

1.0

Bijlagen:

geen

Samenvatting
Ter kennisname
A.
B.

Beschouwing Rijksbegroting 2019 m.b.t. Logius en Bureau Forum Standaardisatie/open standaardenbeleid
Internationaal

1

Ter kennisname
Ad A. Beschouwing Rijksbegroting 2019 m.b.t. Logius en Forum Standaardisatie
In de op prinsjesdag gepubliceerde Rijksbegroting 2019 staan de onderstaande verwijzingen naar standaardisatie en in het
bijzonder naar Forum Standaardisatie en Logius:
I. Begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat*
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XIII-2.html)
2017: € 2.672.000
2018 - 2022: € 887.000
2023: € 858.000
Citaten:
* “Bijdrage aan Logius
De bijdrage aan Logius betreft het EZ-aandeel voor het programma (Bureau) Forum Standaardisatie.”
II. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties *
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VII-2.html)
2019: € 1,4 miljoen
Citaten:
* “Logius
Een randvoorwaarde voor goede digitale dienstverlening is één regime voor digitale identificatie en authenticatie die voor
burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar is. Logius ontvangt een bijdrage van de Minister van BZK voor het beheer van
het eID stelsel. Daarnaast ontvangt Logius bijdragen voor het doorvoeren van verbeteringen aan MijnOverheid,
doorontwikkeling van de Berichtenvoorziening voor burgers, beheer en exploitatie van eHerkenning, het Bureau Forum
Standaardisatie en de verbreding van Standard Business Reporting (SBR).”
* “Daarnaast stimuleren we het gebruik van open data, opensource toepassingen, standaarden en duurzame
toegankelijkheid. Verder gaan we het gesprek aan met de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Open Overheid om te
onderzoeken hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering.
We hebben een breed pakket aan digitale voorzieningen, standaarden en afspraken die veilig en betrouwbaar zijn, zoals
DigiD en de basisregistraties. Hier zijn we trots op. Dit vormt de solide basis waarop we verder bouwen.”
* "Standaarden en stelsels: Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke
oplossingen binnen de digitale overheid. "
* "Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De bijdrage aan Geonovum voor de BRO betreft de ontwikkeling van standaarden. De BRO wordt stapsgewijs ontwikkeld.
Er zijn vier tranches met in totaal ca. 30 registratieobjecten (bijv. een sondering of een grondwaterput), die in de periode
2018–2022 per tranche worden opgenomen in de regelgeving. In 2017 en 2018 heeft Geonovum een bijdrage ontvangen
om de standaarden voor de 1e en 2e tranche te ontwikkelen. In 2019, 2020 en 2021 zijn bijdragen voorzien voor
ontwikkeling van tranches 3 en 4. "
* "Geo-informatie
Geonovum en ICTU ontvangen een bijdrage voor de realisatie en doorontwikkeling van basisregistraties en voorzieningen
in het kader van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur. Het betreft onder meer de ontwikkeling van standaarden,
inhoudelijke doorontwikkeling en ontwikkeling van informatiemodellen. Naast de bestaande basisregistraties en
voorzieningen betreft het investeringen in een integrale doorontwikkeling van de basisregistraties, onder de noemer
«doorontwikkeling-in-samenhang»."
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* "De Minister van BZK heeft een kaderstellende rol op het gebied van de digitale overheid. Kaderstellen gebeurt in de
vorm van wetgeving, standaarden, architectuurkaders en richtlijnen rekening houdend met Europese ontwikkelingen en
verplichtingen."
* "Basisregistratie personen (BRP)
De werkzaamheden die onder de health check vallen, zijn de volgende:
[..]
B. Gegevensverstrekking volgens overheidsstandaarden."

Ad B. Internationaal
MSP
Op 16 juni 2018 vond de 24e meeting van het MultiStakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) plaats.
Het European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) adviseert de Europese Commissie over alle ICTstandaardisatie. Het Bureau Forum Standaardisatie vertegenwoordigt, namens het Ministerie van EZK, de Nederlandse
overheid in het MSP.
Een reguliere activiteit van het MSP is toetsing van specificaties (standaarden van ‘niet-formele standaardisatieorganisaties
zoals fora en consortia). Na identificatie mogen specificaties in aanbestedingen worden uitgevraagd op dezelfde wijze als
formele EU standaarden.
Er is momenteel een aantal specificaties in procedure:
XHTML (opmaaktaal voor vooral websites) ingediend door EC;
SHACL (voorschriften voor Linked Data sets)vingediend door Spanje;
Oauth 2.0 (autorisatiestandaard voor o.a. API’s) in gediend door NL;
OAS 3.0 (OpenApi Specification) ingediend door NL;
HTLM 5 (opmaaktaal voor websites) ingediend door UK.
In januari is de MSP/DEI Working Group on standardisation gestart, een taskforce om ‘Digitising European Industry’ te
ondersteunen. Via MinEZK participeert een vertegenwoordiger van de NL taskforce smart industry (Vlora Rexhepi van der
Pol van NEN). In maart verzorgde de taskforce een open workshop waar BFS deelnam om de informatie terug te koppelen
aan MinEZK.
De Taskforce formuleerde 4 acties: identificeer standaardisatiebehoefte; breng lopende activiteiten in kaart; ontwikkel een
model voor de synchronisatie van de verschillende activiteiten (op lidstaat, EU en mondiaal niveau); maak een routekaart.
In de zomer zijn een voortgangsrapportage, een report over standaardisatiebehoeften en een mindmap met doelen,
stakeholders en requirements gepubliceerd. In november wordt het eindrapport aan het MSP en de High-Level
Governance Meeting of the European Platform of National Initiatives on Digitising Industry gepresenteerd.
Op 3 oktober vond een Workshop over ‘EGNSS downstream Standardisation - Priorities for a Long Term Plan for EGNSS
Downstream Standards Development’ plaats. BFS was aanwezig als linking pin naar het MinEZK. EGNSS is het European
Global Navigation Satellite Systems Agency. Dit agentschap is verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik en beheer
van de Europese satellietsystemen EGNOS en Galileo. Als standaardisatieprioriteiten in het kader van toepassing van
satelliet informatie worden gezien:
Intelligent transport (aviation, drones, road, rail, maritime)
Intelligent interconnectivity (LBS, IoT, 5G, connection to the public administration)
Intelligent infrastructures (Timing & Synchronisation for critical infrastructures).

Logius Seminar
Op 4 oktober vond het Logius international seminar 2018 plaats met het thema: Usability & Accessibility: Let's include all.
De Europese Directive on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies en het daar uit
voortvloeiende Nederlandse Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid vormden het uitgangspunt voor
interactieve sessies met buitenlandse ICT service providers en overheden over de ‘pas toe of leg uit’ standaarden
Digitoegankelijk (door Logius Digitoegankelijk) en toegankelijke documentformaten, in het bijzonder PDF (door Bureau
Forum Standaardisatie).
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