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Bureau Forum Standaardisatie
gehuisvest bij Logius
Postadres
Postbus 96810
2509 JE Den Haag
Bezoekadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Bij bezoek aan Logius is legitimatie verplicht.
Contactpersoon
Joram Verspaget
secretaris BFS
joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl
+ 31 (0) 6 5284 5592

VERSLAG FORUM STANDAARDISATIE
woensdag 13 juni 2018

Vergaderdatum
Vergadertijd
Vergaderplaats

woensdag 13 juni 2018
09:30 tot 12:00 uur
New Babylon, zaal 3.5
Anna van Buerenplein 29
2496 RZ Den Haag

Aanwezig
Forum Standaardisatie
Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter), Yvonne van der Brugge (Logius, secretaris),
Rudi Bekkers (Technische Universiteit Eindhoven), Cor Franke (Franke Interim Management),
Marc van Hilvoorde (CIO Rijk), Gé Linssen (Ministerie van Binnenlandse Zaken, DI&O), Wim van Nunspeet (CBS),
Benno Overeinder (NLnet Labs), Friso Penninga (Geonovum), Theo Peters (VNG Realisatie),
Ad Reuijl (Manifestgroep/CIP), Nico Romijn (VNG Realisatie), Michiel Steltman (DINL), Rob Verweij (Rinis)

Afmeldingen:
Gijs Boudewijn (Betaalvereniging), Gerard Hartsink (financiële sector), Floor Jas (Surfnet),
Joop van Lunteren (adviseur, PBLQ HEC), Geert Moelker (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat),
Harry Roumen (Ministerie van Financiën/DG Belastingdienst), Gerard Smits (Waterschapshuis),
Anneke Spijker (Interprovinciaal Overleg)
Aanwezig namens het bureau
Gemma Franke (adviseur communicatie), Ludwig Oberendorff (hoofd), Lancelot Schellevis (adviseur),
Maarten van der Veen (adviseur), Joram Verspaget (bureausecretaris, notulen), Han Zuidweg (adviseur)

Te gast
Monique van Scherpenzeel en Dick Krijtenburg (Geonovum), voor agedapunt 5.
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1

Opening, agenda, verslag
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

tijd

09:30-09:35 uur
FS 180613.1A
FS 180613.1B
FS 180613.1C

Agenda
Verslag Forum Standaardisatie woensdag 25 april 2018
Aanpassing verslag 13 december 2017 presentatie Partnering Trust

Friso Penninga (Geonovum) woont voor het eerst de vergadering van het Forum bij en wordt van harte welkom geheten.
1A

Agenda

Geen opmerkingen.

1B

Verslag Forum Standaardisatie woensdag 25 april 2018

Akkoord, geen nadere opmerkingen.
De presentatie over MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

1C

Aanpassing verslag 13 december 2017 presentatie Partnering Trust

Akkoord, geen nadere opmerkingen.

2

OBDO en Forum Standaardisatie
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

tijd

09:35-09:45 uur
FS 180613.2
FS 180613.2A

Oplegnotitie
Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO): 4b: standaardisatie

Het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO) heeft op 24 mei unaniem ingestemd met het:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

plaatsen van de bouwstandaarden COINS 2.0 (uitwisselingsformaat voor bouwinformatie) en NLCS4.0 (standaard
voor de uniformering van bouwtekeningen) op de pas-toe-of-leg-uit-lijst en bouwstandaard NLRS 2.5 op de lijst aanbevolen standaarden.
plaatsen van OpenAPI Specification 3.0 (standaard voor het beschrijven van koppelvlakken die op internet worden
aangeboden) op de pas-toe-of-leg-uit-lijst.
DMARC (standaard voor het veiliger maken van e-mailverkeer door het tegengaan van spam en phishingmail) op de
pas-toe-of-leg-uit-lijst.
op de pas-toe-of-leg-uit-lijst vervangen van SMeF door NLCIUS 1.0 (standaard voor e-factureren) en het toekennen
van het predicaat 'uitstekend beheer' aan NEN/TNO/SimplerInvoicing voor NLCIUS 1.0
aanpassen van het versiebeheer van Digikoppeling (stelselstandaard voor betrouwbaar berichtenverkeer met overheidsorganisaties) op de pas-toe-of-leg-uit-lijst, het toekennen van het predicaat 'uitstekend beheer' aan Logius voor
Digikoppeling en het beschrijven van het functioneel toepassingsgebied van Digikoppeling volgens standaard syntaxis.
verduidelijken van de functioneel toepassingsgebieden van de internetveiligheidstandaarden en document- en content-standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst volgens standaard syntaxis.

In het verlengde hiervan heeft het Forum oorkondes uitgereikt aan de het standaardisatieplatform e-factureren (STPE)
voor plaatsing van NLCIUS op de pas-toe-of-leg-uit-lijst en aan Logius voor de toekenning van het predicaat 'uitstekend
beheer' voor de standaard Digikoppeling.
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•
Forum reikt oorkondes uit voor uitstekend beheer en opname op lijst open standaarden:
https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/forum-reikt-oorkondes-uit-voor-uitstekend-beheer-en-opname-op-lijst-openstandaarden

Wet Digitale Overheid
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van BZK ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid.
De wet biedt de grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van open standaarden. Het gebruik
van open standaarden zorgt voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers en het efficiënt en in ketens kunnen werken als
één overheid. Voorafgaand heeft de Raad van State al in een vroeg stadium het belang van open standaarden benadrukt. De wet biedt tevens een haakje en na indiening bij de Tweede Kamer een basis voor de standaardisatieagenda.
Naar verwachting wordt het wetsvoorstel vóór de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden (naschrift: dat is in juni gebeurd, zie hieronder de links naar de officiële stukken)
•

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/ministerraad-stemt-in-met-wetsvoorstel-digitale-overheid

•

Wetsvoorstel digitale overheid:
Voorstel van Wet, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-2.html
Memorie van Toelichting https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-3.html

3

Open standaarden, lijsten
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

tijd

09:45-10:15 uur

voorzitter

Wim van Nunspeet namens de Stuurgroep open standaarden
FS 180613.3

Oplegnotitie

Aanmeldingen voor het in procedure nemen van de standaarden:
Voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit-lijst:
FS 180613.3A PDF/UA (documentstandaard die voldoet aan toegankelijkheidseisen)
FS 180613.3B TLS versie 1.3 (standaard voor de beveiliging van internetverbindingen)
Voor plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden:
FS 180613.3C SHACL (standaard waarmee relaties tussen en beperkingen op linked data sets
kunnen worden beschreven op machineleesbare manier)
In oplegnotitie, geen bijlagen:
FS 180613.3D In procedure nemen van uitbreiding toepassingsgebied STARTTLS en DANE
(e-mailveiligheidstandaarden tegen het afluisteren of manipuleren van mailverkeer)
voor uitgaande e-mail
FS 180613.3E Starten procedure verwijdering STOSAG 1.0 (ICT-registratiestandaard voor afvalver
werking) van de pas-toe-of-leg-uit-lijst
FS 180613.3F
Starten van evaluaties van:
NL_LOM (onderwijsstandaard voor de vindbaarheid van leermateriaal)
e-Portfolio (onderwijsstandaard voor het bijhouden van individuele competenties)
StUF (universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van
gegevens tussen applicaties)
In oplegnotitie, ter kennisname:
FS 180613.3G Nieuw onderzoek S/MIME
FS 180613.3H Aanbesteding van de procedurebegeleiding

Wim van Nunspeet licht namens de Stuurgroep Open Standaarden de agendapunten toe.
3A

PDF/UA (documentstandaard die voldoet aan toegankelijkheidseisen)

Het Forum wordt geadviseerd om de standaard PDF/UA in behandeling te nemen voor opname op de pas-toe-of-leg-uitlijst.
Voor deze standaard is een rol weggelegd als het gaat om het toegankelijk maken van documenten voor mensen met
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een functiebeperking. Gevraagd wordt in de intakeprocedure ook rekening te houden met de wettelijke verplichting tot
digitale toegankelijkheid in relatie tot het gebruik van PDF/UA en de te verwachten impact op het werkproces (inspanning
en kosten) bij het gebruik van deze standaard. VNG Realisatie zal in dit kader worden gevraagd namens de gemeenten
betrokken te zijn bij het expertonderzoek. Aanvullend dient ook aandacht te worden besteed aan hoe documenten in het
PDF/UA-formaat moeten en kunnen worden gegenereerd, al dan niet met open source-software. Tevens dient de link
met WCAG duidelijk te worden gemaakt.
Het Forum stemt in met het in behandeling te nemen voor opname op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van de standaard
PDF/UA.

3B

TLS versie 1.3 (standaard voor de beveiliging van internetverbindingen)

Het Forum wordt geadviseerd om de standaard TLS versie 1.3 in behandeling te nemen voor opname op de pas-toe-ofleg-uit-lijst.
De standaard wordt momenteel niet veel gebruikt, maar biedt daar om veiligheidsredenen ten opzichte van de eerdere
versies alle aanleiding toe. In de intakeprocedure moet daarom verkend worden of de eerdere versies 1.0, 1.1 en 1.2 van
de pas-toe-of-leg-uit-lijst moeten worden gehaald en welk beleid nodig is hoe om te gaan met vergelijkbare situaties bij
andere geïmplementeerde standaarden. Gekeken kan daarbij worden naar beheerorganisaties zoals Geonovum die werken met einddatums voor het gebruik van vorige versies van een standaard. Het Nationaal Cyber Security Centrum |
(NCSC) zal ook worden geraadpleegd in de intakeprocedure.
Het Forum stemt in met het in behandeling te nemen voor opname op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van de standaard TLS
versie 1.3.

3C

SHACL (standaard waarmee relaties tussen en beperkingen op linked data sets kunnen worden beschreven op
machineleesbare manier)

Het Forum wordt geadviseerd om de standaard SHACL (Shapes Constraint Language) in behandeling te nemen voor
opname op de lijst aanbevolen standaarden. De standaard biedt voor Linked Open Data een antwoord op de vraag hoe
Linked open datasets (een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens voor (beter) gebruik op
internet) hebben baat bij het gebruik van SHACL. De standaard biedt een antwoord op het probleem van moeilijk te valideren waarden.
Het Forum stemt in met het in behandeling nemen voor opname op de lijst aanbevolen standaarden van de standaard
SHACL.

3D

In procedure nemen van uitbreiding toepassingsgebied STARTTLS en DANE (e-mailveiligheidstandaarden
tegen het afluisteren of manipuleren van mailverkeer) voor uitgaande e-mail

Het Forum wordt geadviseerd de uitbreiding van het functioneel toepassingsgebied van standaard STARTTLS en DANE
voor uitgaande e-mail in procedure te nemen.
Het Forum stemt in met het in procedure nemen van de uitbreiding van het functioneel toepassingsgebied van standaard
STARTTLS en DANE voor uitgaande e-mail.

3E

Starten procedure verwijdering STOSAG 1.0 (ICT-registratiestandaard voor afvalverwerking) van de pas-toe-ofleg-uit-lijst

Het Forum wordt geadviseerd de verwijdering van STOSAG 1.0 van de pas-toe-of-leg-uit-lijst in procedure te nemen.
Het Forum stemt hiermee in. In het proces moet tevens met beheerorganisatie STOSAG / NVRD contact blijven worden
gezocht over plaatsing van 2.1 op de pas-toe-of-leg-uit-lijst.
3F

Starten van evaluaties van:
NL_LOM (onderwijsstandaard voor de vindbaarheid van leermateriaal)
e-Portfolio (onderwijsstandaard voor het bijhouden van individuele competenties)
StUF (universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van
gegevens tussen applicaties)
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Het Forum wordt gevraagd in te stemmen met het starten van de evaluaties van de standaarden NL_LOM, e-Portfolio en
StUF.
StUF
Binnen de Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden (zie https://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden) wordt de (door)ontwikkeling en toekomst van StUF besproken en behandeld. Voor
de evaluatie StUF dienen de onderzoekers zich in het voorstadium te informeren over de inhoud/processen/planning van
die Regiegroep, ook betreffende de aansluiting van StUF op kleinere standaarden en API's. Voorafgaand vindt overleg
plaats met VNG Realisatie.
Een presentatie over het veranderende gegevenslandschap in het gemeentedomein zal worden geagendeerd voor een
komende Forum vergadering.
Het Forum stemt in met het evalueren van de standaarden NL_LOM, e-Portfolio en StUF.

3G

Nieuw onderzoek S/MIME

Geen nadere opmerkingen.

3H

Aanbesteding van de procedurebegeleiding

Geen nadere opmerkingen.

4

Open standaarden, adoptie
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

Tijd

10:15-10:45 uur

voorzitter

Wim van Nunspeet namens de Stuurgroep open standaarden
FS 180613.4

Oplegnotitie

Ter besluitvorming:
FS 180613.4A Plan van aanpak document- en contentstandaarden 2018/2019
Ter bespreking:
FS 180613.4B
FS 180613.4C
FS 180613.4D
FS 180613.4E

Communicatie over nieuwe streefbeeldafspraak informatieveiligheidstandaarden
(OBDO)
Nulmeting streefbeeld informatieveiligheidstandaarden 2018/2019 [geen bijlage]
Verzoek tot reactie Forum op eindversie BIO [geen bijlage]
Sponsorschap dossiers Forum Standaardisatie [geen bijlage]

In oplegnotitie, ter kennisname:
FS 180613.4F
Signalen van leveranciers over afwijkingen van pas-toe-of-leg-uit
FS 180313.4G Voortgang onderzoek eDelivery (samenhang met dossier Digikoppeling)
FS 180613.4H Terugblik workshop PDF en toegankelijkheid (22 mei, Den Haag)
FS 180613.4I
Terugblik PDF-days (14-16 mei, Berlijn)
FS 180613.4J
Terugblik workshop “modern e-mail security standards for EU governments”
(8 juni, München)
FS 180613.4K Nieuwe versie van Internet.nl
FS 180613.4L
Overig nieuws

4A

Plan van aanpak document- en contentstandaarden 2018/2019

Wim van Nunspeet licht namens de Stuurgroep Open Standaarden de agendapunten toe.
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Het Forum wordt gevraagd om in te stemmen met het plan van aanpak voor de stimulering van de adoptie van document- en content-standaarden.
Omdat informatie van de overheid niet alleen in doc-formaat wordt aangeboden, wordt gevraagd dit ook mee te nemen in
het plan van aanpak. Ook wordt gevraagd Popolo - een internationale standaard voor het uitwisselen van gegevens over
besluitvorming door democratisch gekozen vertegenwoordigingen - mee te nemen, alsmede het feit dat XAdES (PM) in
Standard Business Reporting (SBR), de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, wordt gebruikt. Logius, de beheerder van SBR, moet worden betrokken in het plan van aanpak.
Het Forum stemt in met het plan van aanpak.

4B
4C

Communicatie over nieuwe streefbeeldafspraak informatieveiligheidstandaarden (OBDO)
Nulmeting streefbeeld informatieveiligheidstandaarden 2018/2019

Tijdens de vergadering was de nulmeting streefbeeld informatieveiligheidstandaarden 2018/2019 nog niet beschikbaar.
Een presentatie over de resultaten en de te nemen vervolgstappen volgt in de vergadering van oktober.
De uitdaging is om zowel de stand van zaken voor de nieuwe streefbeelden weer te geven 1, als de behaalde (positieve)
resultaten uit het verleden te behouden. Het CBS kan desgewenst meedenken hoe beide te visualiseren

4D

Verzoek tot reactie Forum op eindversie BIO

Het bureau zal een concept-reactie opstellen op de eindversie van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), en
streeft ernaar daarin ook een steunbetuiging voor de BIO te verwerken. De BIO helpt immers implementatie van de pastoe-of-leg-uit standaard ISO27001/2 die op de lijst is opgenomen (de BIO is daarop gebaseerd).
In een schriftelijke ronde zal het Forum worden gevraagd om te reageren op de concept-reactie. De BIO zelf zal in oktober 2018 worden voorgelegd aan het OBDO.

4E

Sponsorschap dossiers Forum Standaardisatie

Om de adoptie en het gebruik van de standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst te versterken werkt het bureau graag samen met de Forum-leden. Dossiers waarvoor sponsoren worden gezocht zijn open documentenstandaarden, API's en
Inkoop.
Het Forum pakt deze dossiers als volgt op:
API's: Theo Peters, Friso Penninga, Cor Franke
Digitoegankelijk/open document standaarden: uitvraag per mail aan Forum

4F

Signalen van leveranciers over afwijkingen van pas-toe-of-leg-uit

Het Forum Standaardisatie ontvangt signalen, onder meer van leveranciers, dat sommige overheidsorganisaties zich niet
houden aan het pas-toe-of-leg-uit-beginsel in een aanbestedingstraject negeren. Dat sluit aan bij ervaringen uit de achterban van DHPA en DINL. Te vaak worden de standaarden niet uitgevraagd, en worden contracten gegund aan partijen
die de standaarden niet aanbieden, bijvoorbeeld omdat ze goedkoper zijn. Tijdens een volgende Forum-vergadering zal
dit onderwerp ter bespreking worden geagendeerd.

4G

Voortgang onderzoek eDelivery (samenhang met dossier Digikoppeling)

Met ICTU wordt nader contact gelegd over het onderzoek.

4H
4I

Terugblik workshop PDF en toegankelijkheid (22 mei, Den Haag)
Terugblik PDF-days (14-16 mei, Berlijn)

1

Uiterlijk eind 2018 https op elke overheidswebsite, ingesteld conform NCSC; en uiterlijk eind 2019 SPF en DMARC
streng geconfigureerd, en STARTLS/DANE.
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4J

Terugblik workshop “modern e-mail security standards for EU governments”
(8 juni, München)
Nieuwe versie van Internet.nl
Overig nieuws

4K
4L

Geen nadere opmerkingen.

5

Communicatie
actie

Ter kennisname, mondeling toegelicht

tijd

10:45-11:00 uur
FS 180613.5A
FS 180613.5B

Portfoliomagazine
Interviews met Forum-leden voor magazines

Gemma Franke, communicatie-adviseur voor het Forum, geeft een toelichting op het agendapunt.
5A

Portfoliomagazine

Binnenkort verschijnt het volgende digitale magazine van het Forum dat deze keer gewijd wordt het Forum Standaardisatie zelf. Het doel en nut van open standaarden wordt toegelicht, alsmede het ontstaan van het Forum Standaardisatie,welke activiteiten het Forum onderneemt om het gebruik van open standaarden te bevorderen en de resultaten die
het Forum daarmee heeft behaald.

5B

Interviews met Forum-leden voor magazines

Voor de special iSamenleving; kansen benutten van het magazine Publiek Denken zijn Forum-leden Steven Luitjens en
Michiel Steltman geïnterviewd over de relevantie van informatieveiligheid. In het magazine zeggen zij onder andere dat
voor het vergroten van de digitale veiligheid het essentieel is dat overheid en bedrijfsleven moderne veiligheidsstandaarden in hun ict hanteren.
Gerard Smits en Floor Jas zijn geïnterviewd voor de juli-editie van het magazine Koppelvlak, een uitgave van Logius.
Hierin vertellen zij over het belang van open standaarden.
•
iSamenleving; kansen benutten:
http://specials.publiekdenken.nl/special-isamenleving#!/perspectief-forum-standaardisatie
•
Koppelvlak, juni 2018: Veiligheid & Standaardisatie:
https://magazines.logius.nl/koppelvlak/2018/02/open-standaarden-voor-eenduidige-communicatie-en-eerlijke-markt

Forum-leden wordt gevraagd om mee te denken hoe open standaarden en het werk van het Forum binnen hun achterban op vergelijkbare wijze over het voetlicht kan worden gebracht. Forumleden die ook willen worden geïnterviewd kunnen dit doorgeven aan het bureau.

6

Presentatie Geonovum
actie

Ter bespreking

tijd

11:15-11:50 uur
Presentatie door: Dick Krijtenburg

Te gast van Geonovum zijn adviseurs Monique van Scherpenzeel en Dick Krijtenburg. Dick Krijtenburg geeft een presentatie over het standaardenbeleid van Geonovum.
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Als overheidsstichting werd Geonovum in 2007 opgericht. Het Kadaster, Rijkswaterstaat, de ministeries van BZK, EZK
en Defensie, TNO en IPO leveren 25% van de basisfinanciering. De overige 75% volgt uit opdrachtfinanciering. De huidige zestig medewerkers van Geonovum zijn gedetacheerd vanuit bestuursorganen en universiteiten. Geonovum richt
zich momenteel primair op de overheid en niet op (internationale) bedrijven als Google die ook actief bezig zijn met geoinformatie.
Geonovum ontwikkelt standaarden die nodig zijn om geo-informatie van de overheid toegankelijk en uitwisselbaar te maken. Als beheerorganisatie is het beleid van Geonovum om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen en in co-creatie
en in consensus vanuit de inhoud te werken aan de (door)ontwikkeling van geo-standaarden.
De standaarden van Geonovum kennen een wettelijke verankering, staan op de pas-toe-of-leg-uit-lijst of vormen domeinstandaarden onder de NEN3610-vlag. Binnen het werkveld worden deze standaarden breed erkend en toegepast.
De wettelijke grondslag helpt bij de adoptie van de standaarden. Zo blijken beheerorganisaties van standaarden die
geen wettelijke grondslag kennen meer moeite te hebben met de adoptie van hun standaarden.
Voor het beheer van de standaarden maakt Geonovum gebruik van BOMOS, het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open
Standaarden. Momenteel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het beheer. Gewerkt wordt aan van een sectorale
aanpak naar een integrale aanpak en van impliciet beheer naar expliciet beheer, wederom conform BOMOS. Dit moet
leiden tot uniforme beheerplannen en een uniforme begrotingssystematiek, alsmede kansen voor benchmarking en dezelfde werkwijze bij de beheerde standaarden. Meerwaarde hiervan is onder andere dat voor de opdrachtgever inzichtelijk kan worden gemaakt wat het beheer precies inhoudt (werkzaamheden, kosten, inhoud).
Op internationaal niveau is Geonovum actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van het Europese project INSPIRE (INfrastructure of SPatial InfoRmation in Europe), waarbij veel aandacht is voor validators. INSPIRE heeft als doelstelling
om op EU-niveau een data-infrastructuur op te zetten om geo-informatie tussen de verschillende EU-lidstaten te kunnen
uitwisselen.
Geonovum werkt graag in samenwerking met het Forum aan het promoten van BOMOS als het model voor het beheer
en ontwikkeling van open standaarden en het organiseren van een kennisdelingssessie met het Forum en Logius voor
de toepassing van BOMOS. Domeinoverstijgend kan hierbij worden gedacht aan het omarmen van een metamodel voor
informatiemodellering en het ondersteunen van de NEN3610-2019 (linked data en MIM).

7

Rondvraag
actie

Mondeling

tijd

11:50-12:00 uur
Geen

Het Forum wordt om steun gevraagd voor de claim voor investeringsvoorstellen die door het bureau zijn ingediend bij het
Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO). Het betreft hier een claim voor het opleveren van een overheidsbreed bruikbare meet-tool ter bevordering van de adoptie van IV-Standaarden, een onderzoek om inzicht en duidelijkheid
te krijgen naar de bottlenecks bij Shared Service Centra (SSC's) van de overheid en onderzoek naar hoe internetservice
providers zover te krijgen ze dat valideren op de IV-standaarden.

8

Sluiting
actie

Mondeling

tijd

12:00 uur

De voorzitter sluit de vergadering om 12:00 uur.

Actiepunten:
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-

Presentatie Mijn Overheid voor Ondernemers in vergadering oktober.
Toelichting aanpak evaluatie StUF in een komende Forum vergadering.
Toelichting nulmeting streefbeeld informatieveiligheidstandaarden 2018/2019 in vergadering oktober.
Schriftelijke ronde concept-reactie Forum Standaardisatie op Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
Schriftelijke ronde sponsorschap Digitoegankelijke open document formaten.
Signalen van leveranciers over afwijkingen van pas-toe-of-leg-uit in een komende vergadering.
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