
 

Agenda Forum Standaardisatie 8 februari 2023 

Agendapunt: 1A 

Vergaderdatum: woensdag 8 februari 2023 

Vergaderlocatie: The Hague Conference Center 

Vergadertijd: 09.30–12.00 uur 

Contactpersoon: 
Joram Verspaget, secretaris bureau 
Forum Standaardisatie 

Mailadres: joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl 

Telefoonnummer: 06-52845592 

1. Opening, agenda, verslag 

Tijd: 09.30-09.40 uur 

Ter besluitvorming 

a. Agenda 
b. Verslag en actiepunten studiereis Forum Standaardisatie 7 december 2022   

[bijlage 1B] 

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

Tijd: 09.40-10.00 uur 

Bijlage 2 Oplegnotitie 

Ter bespreking 

a. Waardengedreven digitalisering en open standaarden   [bijlage 2A] 



 
 

b. Stand van zaken follow up OBDO-afspraak CIO Rijk plan van aanpak adoptie IV-
standaarden   [zie oplegnotitie] 

c. Beantwoording Kamervragen Van Ginneken over achterblijvende adoptie IV-
standaarden door staatssecretaris Van Huffelen, mede namens minister JenV 
Yesilgöz-Zegerius   [zie oplegnotitie] 

Ter toelichting 

d. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 2022-2026   [zie oplegnotitie] 

e. Terugkoppeling vergadering OBDO 2 februari 2023   [zie oplegnotitie] 

f. Stand van zaken Wet digitale overheid (Wdo) en AMvB HTTPS en HSTS   
[bijlage 2F] 

Ter kennisname 

g. Verslagen gremia MIDO   [zie oplegnotitie] 

3. Open standaarden, lijsten 

Tijd: 10.00-10.30 uur 

Bijlage 3 Oplegnotitie 

Ter besluitvorming 

a. Intakeadvies versiewijziging NEN 3610 (betere gegevensuitwisseling)   [bijlage 
3A] 

b. Onderhoud op de lijst aanbevolen standaarden   [bijlage 3B] 

Ter toelichting 

c. Voortgang lopende procedures   [zie oplegnotitie] 

1. Veiliger internet: 
a. NL profiel OIDC 1.0 
b. security.txt 

2. Betere gegevensuitwisseling: 
c. OpenAPI Specification (OAS) 

d. Regierol standaarden STIX TAXII in Nederland (n.a.v. evaluatie)   [bijlage 3D] 

e. Acties voor de doorontwikkeling van de lijst open standaarden   [zie 
oplegnotitie] 

f. Europese Aanbesteding Toetsingsprocedures (Bureau Forum Standaardisatie)   
[zie oplegnotitie] 

[[  PAUZE VAN 10.30 TOT 10.45 UUR  ]] 



 
 

4. Verkenning Standaardisatie Berichtenverkeer 

Tijd: 10.45-11.15 uur 

Bijlage 4 Rapport Verkenning Standaardisatie Berichtenverkeer 

Presentatie door Piet Hein Minnecré (PBLQ) 

In opdracht van Forum Standaardisatie is een verkenning uitgevoerd naar de rol van 
standaardisatie bij de doorontwikkeling van de uitwisseling van berichten langs 
elektronische weg (oftewel: berichtenverkeer). Specifieke aandachtspunten waren 
scheiding van inhoud en vorm (content-first-principe) bij berichten en de kansen voor 
het realiseren van een meer open ecosysteem voor berichtenverkeer. Er is onderzocht 
hoe verschillende vormen van berichtenverkeer waarborgen en functionaliteiten 
leveren. Achtergrond van de vraag is de wens om inzicht te verkrijgen in nieuwe en 
andere vormen van berichtenverkeer om de dienstverlening van de overheid te 
optimaliseren vanuit burgerperspectief. 

5. Open standaarden, adoptie 

Tijd: 11.15-11.45 uur 

Bijlage 5 Oplegnotitie 

Ter bespreking en besluitvorming 

a. Streefbeeldafspraak RPKI (beveiliging internetroutering)   [bijlage 5A] 

b. Kamervragen, brief staatssecretaris aan koepels en brief aan Microsoft   
[bijlagen 5B1 en 5B2] 

c. Agendering IV-meting en Monitor OS, sponsorschap door Forumleden, en 
aanwezigheid   [bijlage 5C] 

Ter kennisname (zie oplegnotitie) 

d. Document- data- en contentstandaarden 
e. Standaarden voor veiliger en beter internet 

f. Follow up sponsorgroep Identity Management (nummers en universele 
identifiers) 

g. Duurzame Digitale Informatiehuishouding 

h. Koppeling aan werkagenda WaU 

i. Open spreekuur over de standaard ActivityPub, fediverse en Mastodon 



 
 

6. Voortgang en communicatie 

Tijd: 11.45-11.55 uur 

Bijlage 6 Oplegnotitie 

Ter kennisname (zie oplegnotitie) 

a. Update Eenduidige digitale dienstverlening 
b. Update Levensgebeurtenis “van werkloosheid naar werk” en semantiek 
c. Internationaal 
d. Forum Standaardisatie en Cloud 
e. Professionaliseren Informatiehuishouding 
f. Verkenning Identity Management 
g. Communicatie 
h. Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur 

7. Rondvraag 

Tijd: 11.55-12.00 uur 

Mondeling 

8. Sluiting 

Tijd: 12.00 uur 
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