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FORUM STANDAARDISATIE  11 oktober 2017 

Agendapunt 2. Forum Standaardisatie 2018 en verder 
 

 

 

 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: 2B. Werkplan Forum Standaardisatie 2018 

[concept] 

 

 

Ter kennisname 

U wordt gevraagd kennis te nemen van: 

 

A. Toelichting op het concept-mandaat 2018 en verder 

 

Ter bespreking 

U wordt gevraagd te bespreken: 

 

B.  Werkplan Forum Standaardisatie 2018 [concept] 
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Ter kennisname 

Ter bespreking 
 

 

Ad A. Toelichting op het concept-mandaat 2018 en verder 

[mondeling] 

 

Het huidige mandaat van het Forum Standaardisatie loopt af op 31 december 20171. Het Ministerie 

van Economische Zaken werkt daarom als opdrachtgever aan een vernieuwing van het mandaat. Ter 

vergadering zal er een toelichting worden gegeven op de laatste stand van zaken. Het Forum wordt 

gevraagd naar aanleiding hiervan het onderwerp nader te bespreken. 

 

 

Ad B. Werkversie werkplan Forum Standaardisatie 2018 

[bijlage B] 

 

Het Bureau Forum Standaardisatie heeft tijdens een heisessie in september het werkplan van het 

Forum Standaardisatie in conceptvorm aangepast voor het komende jaar. Thans ligt de werkversie 

hiervan aan u voor ter bespreking. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het werkplan 2016-

2017: 

 

Het Bureau wil meer inzetten op samenwerkingsinitiatieven en deze zichtbaar maken door het 

organiseren van coalities/bijeenkomsten op in ieder geval twee terreinen. Ook wordt meer aandacht 

besteed aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van de wet GDI, alsmede de gevolgen van 

de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).Verkenningen worden ingezet op Smart Cities, 

de Digitale Mainport en de Supply Chain. Daarvoor worden ronde tafels georganiseerd om te kijken of 

er (net zoals bij de Veilige Email Coalitie) interoperabiliteitskansen en -oplossingen kunnen worden 

gevonden, die zowel renderen aan de kant van de overheid, als in de private sector. Ook de kansen 

rond de standaarden BIM en eFacturatie worden verder verkend. 

 

Informatieveiligheid blijft een prioriteit van het Forum met het streefbeeld van het Nationaal Beraad 

ten aanzien van implementatie van https en hsts eind 2018 en het overheidsbreed gebruik van 

DNSSEC, DKIM, TLS, SPF en DMARC. We blijven halfjaarlijks het gebruik van iv-standaarden meten 

en dragen bij aan de resultaten van het Platform Internet Standaarden, Internet.nl en de Veilige Email 

Coalitie. Vanzelfsprekend vinden wederom de (her)toetsingen op standaarden plaats met 

internationale aansluiting bij het MSP. Onze communicatie over open standaarden richt zich naast 

onze geijkte kanalen (website, flyers, publicaties) ook op het plaatsen van artikelen (interviews) in 

relevante vakbladen. Te vaak zijn Forum, de pas-toe-of-leg-uit lijst, en het nut van de standaarden 

erop nog onbekend. 

 

Afgeronde zaken en behaalde resultaten zoals het verdubbelen van het aantal ondertekenaars van het 

leveranciersmanifest, het opstarten van de Veilige Email Coalitie en de informatiebijeenkomsten over 

RESTful APIS zijn verwijderd. 

 

Omdat het om een werkversie van het werkplan gaat, wordt het Forum gevraagd het voorliggende 

concept te bespreken en aan te geven of de beoogde resultaten voldoen aan de wensen van het 

Forum en of er nog aanvullingen cq. wijzigingen gewenst zijn. 

                                                
1 Formeel het besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 

inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie voor de periode 2015-2017 


