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Ter kennisname 
Ad A. Quick Scan Data delen 
Aanleiding en context 
Bureau Forum Standaardisatie voert op verzoek van EZK een quick scan uit naar datadeling, meer 
specifiek naar het initiatief International Data Spaces (IDS). De eerste fase is een initiële 
verkenning naar IDS, gericht op toepasbaarheid in het publieke domein en volwassenheid van IDS 
als standaard. 

Update agendering 
Gezien de volle agenda van de oktober-vergadering van het Forum is dit onderwerp 
doorgeschoven naar de ruimere december-vergadering. Dit biedt EZK de gelegenheid om de 
resultaten van de quick scan begeleid te laten gaan van een toelichting op het achterliggend 
gedachtegoed, met name de visie van EZK op datadeling en de rol die zij ziet voor het Forum. 

Over IDS 
International Data Spaces is een peer-to-peer-netwerk, een virtuele ‘data space’ die de veilige 
uitwisseling en de eenvoudige koppeling van gegevens in bedrijfsecosystemen ondersteunt op 
basis van standaarden en gemeenschappelijke afspraken. 

Unieke aspecten die International Data Spaces (IDS) belooft te regelen zijn onder meer: 

• Gedistribueerd data delen: data deling kan peer-to-peer plaatsvinden zonder 
afhankelijkheid van centrale platformen 

• Data usage control: de aanbieder van data bepaalt wie onder welke voorwaarden wat mag 
doen met data 

• Data provenance tracking: de herkomst van gegevens kan door de gebruiker van data 
worden nagegaan 

 
Meer over IDS: 

• https://www.internationaldataspaces.org/our-approach/ 
• https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/gemakkelijk-en-gecontroleerd-data-delen-via-

ids/ 

Ad B. Internationaal 
MSP 
Op 18 juni 2019 vond de 26e 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 ICT-standaardisatie. 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.  
Een aantal specificaties is in afwachting van de finale goedkeuring gevolgd door publicatie van het 
besluit in het Official Journal:  

- XHTML (opmaaktaal voor vooral websites) ingediend door EC; 
- SHACL (voorschriften voor Linked Data sets) ingediend door Spanje met NL steun;  
- 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 met NL steun. 

Inmiddels zijn recent door Nederland aangemeld voor toetsing: 
- TLS1.3 (veilige verbindingen over het Internet) 
- RPKI (beveiliging tegen onrechtmatige routering) 
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Er is opnieuw een discussie gestart over nut en noodzaak van het identificeren van specificaties 
van niet formele standaardisatie organisaties. Deze discussie wordt in oktober voortgezet. 
 

Forum onderzoek internationale standaardisatie  
Forumleden zijn in augustus in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor de opdracht voor 
het Onderzoek internationale standaardisatie. De offerteaanvraag voor het uitvoeren van het 
onderzoek is inmiddels uitgezet onder marktpartijen. Eén van de voorwaarden is dat NEN 
betrokken wordt om inhoudelijke kennis bij te dragen. De Forumleden Gerard Hartsink, Rob 
Verweij, Rudi Bekkers en Benno Overeinder zullen als klankbordgroep de uitvoering van de 
opdracht begeleiden. 
 

Ad C. Communicatie 
Voor het ECP Jaarcongres hebben we een plenaire ochtendsessie waarin Roelof Hemmen Esther 
Vergeer en Larissa Zegveld interviewt over de inclusieve informatiesamenleving. We organiseren 
twee workshops: ‘Publieke waarden en het internet’ en ‘DigiToegankelijk’. Via de website van het 
congres wordt het Forum en beide workshops toegelicht. Daarnaast krijgen we mogelijk podium 
voor een aantal Forum-leden om actief deel te nemen in politieke cafés om te debatteren over 
specifieke onderwerpen. 

Op sociale media heeft Forum Standaardisatie verschillende relevante berichten over 
internetveiligheid geretweet. Ook zijn er berichten geplaatst over twee best practices (taarten) en 
het Digitaal Magazine. Een deel hiervan is opgepakt in samenwerking met onze nieuwe collega 
communicatieadviseur Bertwin Altheer. Op de agenda staat, naast het afwerken van de huisstijl en 
nieuwe website, ook de Week van Toegankelijkheid. We willen daarvoor vijf verhalen op de site 
van iBestuur laten plaatsen. 
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