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Kenmerk

5 Kennissessie Forum Standaardisatie(presentatie)
Larissa Zegveld, Yvonne v.d. Brugge en Ludwig Oberendorff lichten toe.
Zegveld geeft aan dat haar prioriteit ligt bij standaarden die een meerwaarde
hebben voor burgers en bedrijven, en het vinden van manieren waarop ervoor
gezorgd wordt dat we samen nog meer aan standaarden gaan voldoen. Ze vraagt
de CTO Raad leden vooral aan te geven wat we van elkaar nodig hebben om dat
te bereiken. Verder deelt zij mee dat Groen Links heeft verzocht het Forum meer
macht te geven. Haar eigen taxatie is dat dat niet de te prefereren weg is omdat
standaardisatie juist in processen van dienstverleners moeten worden ingepast.
Op de sheets van de presentatie staat veel informatie die wordt toegelicht. De
URL van de comply en explain lijst is inmiddels in de presentatie verwerkt en dus
vindbaar.
Aangegeven wordt dat de standaarden niet aan specifieke leveranciers zijn
verbonden. Het systeem voldoet. Een publiek privaat samenwerkingsverband
heeft internet.nl opgezet.
Een discussie over wie we uitsluiten als we bepaalde open standaarden,
beveiligingsbeleid, strikt doorvoeren, zou telkens rond een specifieke standaard of
beveiligingsmaatregel moeten worden gevoerd binnen de CTO Raad. De
bereikbaarheid, maar zeker ook de veiligheid, zijn hot topic. Elke zes maanden
wordt getoetst wat de stand van zaken is v.w.b. het streefbeeld standaarden.
Waar het gaat om acties vanuit de CTO Raad:
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#Van Velzen geeft aan dat het voldoen aan deze standaarden wat hem betreft al
deel uitmaken van zijn opdracht. Hij zou geholpen zijn met een maandelijkse
meting van domeinen van zijn klanten.
#Keijzer vraagt AZ aan zet te laten (Eric ten Hoedt). DICTU kan weinig tot niets
centraal regelen, zonder opdracht. Haar advies aan het forum luidt: Neem de
opdrachtgevers mee in dit proces van zaken op orde brengen.
#De Coninck heeft eenzelfde wens en vraagt hoe de actie nu wordt opgepakt?
#Forum Standaardisatie zal met alle drie de leden contact leggen voor hun hulp
daarbij.
Een rijksdomeinnaam-site bestaat; daar is alles op te vinden. Oberendorff gaat na
waar de beste plek is om de metingen plaats te laten vinden (korte en lange
termijn).
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