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Ter besluitvorming 

a. Werkplan Forum Standaardisatie 2023 

Het Forum vroeg de vorige vergadering aan het bureau een aantal 
suggesties te verwerken in de definitieve versie van het werkplan Forum 
Standaardisatie 2023 (een actualisatie van het werkplan 2022). Het gaat 
om de volgende (verwerkte) punten: 

- Aangeven welke actiepunten uit het werkplan van 2022 zijn afgerond, 
welke zijn verwijderd en welke zijn toegevoegd. Voor de 
inzichtelijkheid en leesbaarheid is voor dit verzoek een apart 
vergelijkingsdocument gemaakt van het nu voorliggende werkplan 
Forum Standaardisatie 2023 en het werkplan 2022. 

- Toevoegen van de onderwerpen lijsten en adoptie van de standaarden 
op die lijsten – kernactiviteiten van het Forum –als eerste prioriteit in 
prioriteitenlijst. Is verwerkt. 

- Opnemen van de rol van de leden van het Forum en wat van hen 
wordt verwacht. Is verwerkt. 

Aanvullend heeft het bureau nog enkele zinsverbeteringen en actualisaties 
verwerkt. Laatste stap is het komend voorjaar ter accordering voorleggen 
van het werkplan aan het OBDO om het werkplan 2023 formeel vast te 
stellen. 

Het Forum wordt gevraagd het voorliggende werkplan Forum 
Standaardisatie 2023 te accorderen en voor te leggen aan het OBDO. 

Link naar werkplan Forum Standaardisatie 2023 

Link naar vergelijkingsdocument werkplan 2022 en 2023 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2022/1207/FS-20221207.2A-Werkplan-Forum%20Standaardisatie-2023-v.0.98.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2022/1207/FS-20221207.2B-Vergelijkingsdocument-werkplan-2022-en-2023.pdf
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Ter toelichting 

b. Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren 

Met de werkagenda geeft staatssecretaris Van Huffelen concreet invulling 
aan de digitale transitie van de samenleving zoals het kabinet deze voor 
ogen heeft en eerder dit jaar verwoordde in de kamerbrief hoofdlijnen 
beleid voor digitalisering. 

Ter vergadering volgt een verdere toelichting op de werkagenda. 

Link naar Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren | 
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl (4 november 2022) 

Link naar Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering | Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl (8 maart 2022) 

c. Strategie Digitale Economie 

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft haar inzet 
voor de digitale economie, een van de vier thema’s van de kamerbrief 
over de hoofdlijnen voor het kabinetsbeleid voor digitalisering, 
uiteengezet in de Strategie Digitale Economie en aangeboden aan de 
Tweede Kamer. De minister ziet hierin onder andere standaardisatie een 
belangrijke rol leveren aan interoperabiliteit binnen de digitale 
infrastructuur en de inzet erop is medebepalend voor het 
concurrentievermogen en de digitale autonomie van Europa. Het kabinet 
ondersteunt ook het multistakeholdermodel voor internet governance 
(waaronder ICANN en IETF). 

Ter vergadering volgt een verdere toelichting op de strategie. 

Link naar Kamerbrief over Strategie Digitale Economie | Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl (18 november 2022) 

Link naar Strategie Digitale Economie | Rapport | Rijksoverheid.nl (1 
november 2022) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/04/kamerbrief-tk-aanbieding-werkagenda-waardengedreven-digitaliseren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/04/kamerbrief-tk-aanbieding-werkagenda-waardengedreven-digitaliseren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/kamerbrief-hoofdlijnen-beleid-voor-digitalisering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/kamerbrief-hoofdlijnen-beleid-voor-digitalisering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/18/strategie-digitale-economie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/18/strategie-digitale-economie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/18/rapport-strategie-digitale-economie
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d. Terugkoppeling vergadering OBDO 2 december 2022 

IV-meting voorjaar 2022 

Het Forum heeft de resultaten van de IV-meting voorjaar 2022 opnieuw 
voorgelegd aan de leden van het OBDO (agendapunt verviel in september 
wegens een ingekorte OBDO-vergadering). Advies aan hen, meer 
specifiek de CIO Rijk en de koepels van de decentrale overheden, is om 
op zoek te gaan naar sturingsmechanismen voor implementatie, regie te 
organiseren op internetdomeinen binnen ministeries en 
overheidsorganisaties, te verkennen of centrale 
dienstverleningsconcepten van het Rijk rondom internetdomeinen ook 
werken voor decentrale overheden en te zorgen dat naleving van IT-
kwaliteitseisen onderdeel is van het leveranciersmanagement van 
individuele overheidsorganisaties. 

COINS en OWMS van ‘pas toe of leg uit’-lijst 

Daarnaast legde het Forum twee mutaties op de ‘pas toe of leg uit uit’-
lijst voor: COINS (gegevensuitwisseling in de bouw) en OWMS 
(openbaarheid en toegang overheidsinformatie) niet meer verplichten of 
aanbevelen aan de overheid door verwijdering van de ‘pas toe of leg uit’-
lijst. 

Ter vergadering volgt een toelichting op de besluitvorming van en 
bespreking door het OBDO van 2 december jl. 

Link naar stukken agendapunt Standaardisatie OBDO 2 december 2022 

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

De WDO legt de basis voor de verdere digitalisering van het openbaar 
bestuur op verschillende niveaus. De wet regelt ook de bevoegdheid om 
het gebruik van bepaalde open standaarden te verplichten. Na vragen van 
de Eerste Kamer over het wetsvoorstel heeft de Staatssecretaris bij de 
Tweede Kamer een wetswijziging ingediend. De Tweede Kamer heeft deze 
op 7 juni aangenomen.  

Ter vergadering wordt het Forum bijgepraat over eventuele nieuwe 
ontwikkelingen rond het wetsvoorstel. 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2022/1207/FS-20221207.2D-OBDO-2-december-2022-Agp-5a-Standaardisatie.pdf


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

5 van 5 
 

f. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 

BZK legt de laatste hand aan het nieuwe instellingsbesluit. Hiermee legt 
de staatssecretaris de taken, werkwijze en samenstelling van het Forum 
Standaardisatie voor 2022 tot en met 2026 opnieuw vast. 

Ter vergadering wordt het Forum bijgepraat over eventuele nieuwe 
aandachtspunten. 

g. Lidmaatschap Klankbordgroep Toetsingskader ingebruikname 
technologie bij infectieziektebestrijding 

Namens het Forum Standaardisatie zal Larissa Zegveld deelnemen aan 
deze klankbordgroep en vanuit haar expertise bijdragen aan de 
ontwikkeling van dit kader. Ter vergadering licht zij haar deelname nader 
toe. 

Ter kennisname 

h. Verslagen gremia MIDO 

Link naar Architectuurraad GDI in 1 minuut 7 november 2022 

https://pgdi.nl/file/download/3a34b8a1-be70-4ed6-84ef-18b16154d061/architectuurraad-gdi-in-1-minuut-7-november-2022.pdf
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