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FORUM STANDAARDISATIE 13 december 2017 

Agendapunt 6. Voortgangsnotitie 
 

 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

 

 

Ter kennisname 

 

Het Forum wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen: 

 

1. Wet op de Generieke Digitale Infrastructuur wordt wet Digitale overheid 

2. Internationaal 

3. Verbinding met sector zorg 

4. Communicatie 
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Ter kennisname 
 

1. Wet GDI wordt Wet Digitale Overheid 

 

De naam van de - door het vorige kabinet voorbereide - Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) 

verandert in: Wet digitale overheid. De reden is dat deze naam beter past bij de ambities van het 

nieuwe kabinet op het vlak van de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. Ook geeft het 

beter aan wat de reikwijdte en het doel is van de wet; het verbeteren van de digitale overheid door 

standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen, regels over informatieveiligheid en over de 

toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De planning is dat 

de Wet digitale overheid eind 2017 voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. 

 

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/identificatie-en-authenticatie/eid/wet-gdi/ 

 

 

2. Internationaal 

 

MultiStakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP)  

De 22e bijeenkomst vond plaats op 7 december 2017 in Brussel. Belangrijkste agendapunten:  

Aanpak versnellen MSP-procedure voor identificatie van specificaties van ‘niet-formele’ 

standaardisatieorganisaties 

Presentation of the recent EC initiatives on Cybersecurity domain  

Presentation by CEN-CENELEC: TC 13, IT Security and Data Protection 

 

 

3. Verbinding met sector Zorg 

 

Het Informatieberaad Zorg is actief sinds eind 2014. Naast het ministerie van Welzijn 

Volksgezondheid en Sport (Min. VWS) maken uiteenlopende verbanden van patiënten, professionals 

en organisaties (bv. ziekenhuizen) deel uit van het Informatieberaad. Min VWS participeert 

momenteel niet actief in het Forum. Dit voorjaar gaf Directeur Informatiebeleid/ CIO van VWS Ron 

Roozendaal aan dat de focus van Min. VWS vooralsnog bij de sector en het Informatieberaad Zorg 

ligt. Min. VWS is wel geconsulteerd over het nieuwe instellingsbesluit. Ook wordt versterking van de 

samenwerking met andere sectoren, waaronder Zorg genoemd het Instellingsbesluit. In dat kader 

volgt BFS nu meer nauwgezet de (verslagen van de) vergaderingen en ontwikkelingen van het 

Informatieberaad Zorg om synergiekansen te signaleren. Ook heeft BFS een bijdrage geleverd aan de 

architectuurcommunity onder het Informatieberaad.  

De vier speerpunten van het Informatieberaad zijn op dit moment: 

- medicatie veiligheid;  

- patiënt centraal (persoonlijke gezondheidsomgeving) 

- gegevensuitwisseling en –overdracht 

- eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/identificatie-en-authenticatie/eid/wet-gdi/
https://www.informatieberaadzorg.nl/
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4. Communicatie 

 

Beknopt overzicht communicatie-uitingen afgelopen half jaar 

 

 Voorzitter van Platform Internetstandaarden Gerben Klein Baltink schreef een blog over nieuw 

ontworpen Internet.nl testwebsite voor CircleID; 

 Er zijn twee artikelen publicaties verschenen in Koppelvlak (digitaal relatiemagazine van Logius): 

Gerben Klein Baltink over veilig emailverkeer (juli) en Maarten van der Veen over de handreiking 

betrouwbaarheidsniveaus van het Forum en eIdas (oktober);  

 De video https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/video-open-standaarden-wint-zilveren-

cannes-corporate-award die Forum Standaardisatie heeft laten maken ontving in oktober een 

Zilveren Cannes Corporate Award; 

 Flyers voor lijst Verplichte Open Standaarden zijn bijgewerkt t/m juli 2017; 

 Op de website van Forum Standaardisatie zijn op continue basis nieuwsberichten gepubliceerd 

over behaalde resultaten en mijlpalen. Zie hiervoor: http://www.forumstandaardisatie.nl/ 

 Tot slot zijn alle uitingen en activiteiten middels twitterberichten extra benadrukt; 

 Op 16 november jl. vond wederom het ECP Jaarcongres Samen Bouwen plaats waarvan Forum 

Standaardisatie zoals gebruikelijk partner is. Het Forum leverde een inhoudelijke bijdrage in de 

vorm van 3 kennissessies over Veilige e-mailcoalitie, BIM standaarden en IPV6. Daarnaast 

speelde het Forum een bijdrage in het plenaire gedeelte een hack sessie en stonden er twee goed 

bezochte standjes op de netwerkvloer; 

 Tijdens het ECP Jaarcongres heeft Forum Standaardisatie een video-opname laten maken om  

onze dienstverlening toe te lichten (zowel bij workshops als website); 

 NB zie voor door Forum georganiseerde bijeenkomsten de Adoptie-notitie 

 

 

 

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/video-open-standaarden-wint-zilveren-cannes-corporate-award
https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/video-open-standaarden-wint-zilveren-cannes-corporate-award
http://www.forumstandaardisatie.nl/
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