
 

Agenda Forum Standaardisatie 7 december 
2022 

Agendapunt: 1A 
Vergaderdatum: woensdag 7 december 2022 
Vergaderlocatie: in de bus onderweg naar Gent 
Vergadertijd: 10.45-12.45 uur 

Contactpersoon: 
Joram Verspaget, secretaris bureau 
Forum Standaardisatie 

Mailadres: joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl 
Telefoonnummer: 06-52845592 

1. Opening, agenda, verslag 

Tijd: 10.45 tot 10.55 uur 
Bijlagen: FS-20221207.1B 

Ter besluitvorming 

a. Agenda 

b. Verslag en actiepunten Forum Standaardisatie 28 september 2022  

2. Staatssecretaris, Tweede Kamer, MIDO, OBDO en Forum 
Standaardisatie 

Tijd: 10.55 tot 11.10 uur 
Bijlagen: FS-20221207.2 

Ter besluitvorming 

a. Werkplan Forum Standaardisatie 2023 

Ter toelichting 

b. Werkagenda waardengedreven digitaliseren 
c. Strategie Digitale Economie 



 
 

d. Terugkoppeling vergadering OBDO 2 december 2022 

e. Stand van zaken Wet Digitale Overheid (WDO) en AMvB 

f. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 

g. Lidmaatschap Klankbordgroep Toetsingskader ingebruikname technologie bij 
infectieziektebestrijding 

Ter kennisname 

h. Verslagen gremia MIDO 

3. Open standaarden, lijsten 

Tijd: 11.10 tot 11.40 uur 
Bijlagen: FS-20221207.3, 3A, 3B, 3C1, 3C2 en 3E 

Ter besluitvorming 

a. Forum-advies versiewijziging VISI verplichten (‘pas toe of leg uit’) aan de 
overheid (standaard voor digitale communicatie tussen partijen in een 
bouwproject) 

b. Intakeadvies versiewijziging OAS verplichten (‘pas toe of leg uit’) aan de 
overheid (beschrijft eigenschappen van data die een API als input accepteert en 
als output teruggeeft) 

c. Evaluatie standaarden (‘pas toe of leg uit’-verplichting) 
c1. SIKB0101, SIKB0102 en Aquo-standaard (betere gegevensuitwisseling) 
c2. STIX en TAXII (veilig internet) 

d. Selectie van standaarden ter evaluatie in 2023 

Ter toelichting 

e. Acties voor de doorontwikkeling van de lijst open standaarden 

f. Voortgang lopende procedures:  

• Nederlands profiel bij OpenID Connect 1.0 (authenticatie) 

lopende procedure: verplichten aan de overheid 

• security.txt (security- en policy-contactinformatie) 
lopende procedure: verplichten aan de overheid 



 
 

4. Open standaarden, adoptie 

Tijd: 11.40 tot 12.00 uur 
Bijlagen: FS-20221207.4, 4A1, 4A2 en 4B 

Ter bespreking 

a. Monitor Open Standaarden 2022 

b. Agendering IV-meting en Monitor OS, sponsorschap door Forumleden, en 
aanwezigheid  

Document- data- en contentstandaarden 

c. Document- data- en contentstandaarden 
d. Kennisplatform API’s (voor betere, snellere gegevensuitwisseling) 

e. Bouwstandaarden (voor betere en digitale samenwerking in de bouw) 

f. Standaarden voor veiliger en beter internet 
• Internet.nl voegt test voor security.txt toe 
• Meting Informatieveiligheidstandaarden: behandeling in OBDO, 

nieuwsartikel, en media-aandacht 
• Bijeenkomsten 

g. Vervolg Semantiek 
h. Duurzame Digitale Informatiehuishouding 
i. Spoor 1: “toekomstbestendige dienstverlening” (WAU) 
j. Open spreekuur: Gedonder in de 'Cloud'? 
k. Mastodon voor de Nederlandse overheid 

 
<< KORTE PAUZE VAN 12.00 tot 12.10 uur >> 

5. Internationaal 

Tijd: 12.10 tot 12.25 uur 
Bijlagen: FS-20221207.5 

Ter toelichting 

a. High Level Forum on European Standardisation 

b. Tweejarig onderzoek boven-sectorale internationale 
standaardisatieontwikkelingen 

c. Mapping van Forum-leden op punten uit het Rolling Plan on ICT Standardisation 
en gap analysis 



 
 

Ter kennisname 

d. Multi Stakeholder Platform 

e. Rolling Plan on ICT Standardisation 2023 

f. Diversen 

6. Voortgang en communicatie 

Tijd: 12.25 tot 12.35 uur 
Bijlagen: FS-20221207.6 

Ter kennisname 

a. Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie 
b. Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur 

c. Communicatie 

7. Rondvraag 

Tijd: 12.35 tot 12.45 uur 

Mondeling 

8. Sluiting 

Tijd: 12.45 uur 
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