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Ter bespreking 

a. Waardengedreven digitalisering en open standaarden 

Standaarden zijn geen doel op zich, maar een middel om 
maatschappelijke doelen te bereiken. In bijgaande notitie wordt in 
hoofdlijnen concreet gemaakt op welke wijze de open standaarden van de 
‘pas toe of leg uit’-lijst en de verdere werkzaamheden van het Forum 
Standaardisatie in het werkplan 2023 bijdragen aan de maatschappelijke 
doelen en beleidslijnen uit de Werkagenda Waardengedreven 
Digitaliseren. 

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

Link naar werkplan Forum Standaardisatie 2023 

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

In de decembervergadering van het OBDO concludeerde de voorzitter 
t.a.v. de IV-meting het volgende: 

• Aan Visser (‘trekker’) is het verzoek om in samenwerking met 
Ducastel, Maarten Jonker (vertegenwoordiger MFG) en Vermeer, tot 
een licht plan van aanpak te komen waarbij nader bekeken wordt 
wat voor adoptie de meest impactvolle maatregelen zijn. Hierbij kan 
als uitgangspunt de best practice VWS worden gebruikt.  Vervolgens 
wordt het wederom ter bespreking geagendeerd. Dit maakt dat er 
collectief door het OBDO op adoptie bij de achterblijvers gestuurd 
kan worden.  

• De OBDO-leden hieraan de hoogste prioriteit geven aan de eigen 
organisatie.  

• Over een half jaar wordt de volgende meting geagendeerd. 

Momenteel wordt dit actiepunt aan CIO-Rijk zijde opgepakt. 

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.forumstandaardisatie.nl/werkplan-forum-standaardisatie-2022-v191
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c. Beantwoording Kamervragen Van Ginneken over 
achterblijvende adoptie IV-standaarden door staatssecretaris 
Van Huffelen, mede namens minister JenV Yesilgöz-Zegerius 

Eerder berichtte het bureau aan het Forum over de gekregen aandacht 
van de pers en de politiek, waaronder schriftelijke vragen van Tweede 
Kamer-lid Van Ginneken, voor de laatste IV-meting. Hieruit blijkt dat 
ongeveer de helft van alle domeinnamen van de overheid niet voldoet aan 
de verplichte IV-standaarden. 

Staatssecretaris Van Huffelen geeft in haar antwoord van 23 december 
2022 op de vragen van Van Ginneken aan het onacceptabel te vinden dat 
overheden het toepassen van de relevante iv-standaarden van de ‘pas toe 
of leg uit’-lijst niet op orde hebben. Per brief heeft ze, via de 
koepelorganisaties, alle overheden opgeroepen zo snel mogelijk de 
standaarden te implementeren. 

De Minister van JenV informeert de Tweede Kamer nog over de termijn 
waarop de IV-standaarden door het Ministerie van JenV zijn 
geïmplementeerd (dit ministerie voldoet van alle ministeries het slechtst) 
door planning in de ICT-agenda’s van de JenV-onderdelen. 

Het bureau zoekt contact hierover met JenV en ook CIO Rijk (zie ook 2b). 

Link naar Antwoord op vragen van het lid Van Ginneken over het bericht 
‘Kritiek op niet naleven securityregels overheidswebsites: ‘geen 
rocketscience’’’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Ter toelichting 

d. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 2022-2026 

Staatssecretaris Van Huffelen heeft in afstemming met de Minister van 
Economische Zaken Klimaat Adriaansens de taken, werkwijze en 
samenstelling van het Forum Standaardisatie vastgelegd voor de periode 
2022 tot en met 2026.  

Ter vergadering volgt een nadere toelichting op de stand van zaken rond 
de invulling van de opengevallen plekken in het Forum Standaardisatie 
(waaronder pensioen). 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z23575&did=2022D56759
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z23575&did=2022D56759
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z23575&did=2022D56759
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Link naar Staatscourant 2022, 33634 | Overheid.nl > Officiële 
bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 

e. Terugkoppeling vergadering OBDO 2 februari 2023 

Voor het agendapunt Standaardisatie stonden de volgende, eerder door 
het Forum goedgekeurde punten geagendeerd: 

1) Mutaties ‘pas toe of leg uit’-lijst 
a. standaard COINS (gegevensuitwisseling in de bouw) niet meer 

verplichten of aanbevelen aan de overheid via verwijdering van 
de ‘pas toe of leg uit’-lijst 

b. standaard OWMS (openbaarheid en toegang 
overheidsinformatie) niet meer verplichten of aanbevelen aan de 
overheid via verwijdering van de ‘pas toe of leg uit’-lijst 

c. standaard VISI (procescommunicatie in de bouw) in de nieuwe 
versie (1.6) te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of 
leg uit’-verplichting), voor betere gegevensuitwisseling 

2) Werkplan Forum Standaardisatie 2023 

Ter vergadering ontvangt u een terugkoppeling over de gang van zaken 
rond de besluitvorming over deze punten. 

f. Stand van zaken Wet digitale overheid (Wdo) en AMvB HTTPS 
en HSTS 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel en de novelle op 29 november 
2022 in een eerste termijn plenair besproken en de voortzetting van de 
plenaire behandeling op een nog te bepalen datum te laten plaatsvinden. 
Deze voortzetting van het debat vindt plaats op 21 februari 2023.  
De planning is dat de Wet inwerking treedt per 1 juli 2023 (waarbij 
overigens niet alle verplichtingen en onderliggende regelgeving van meet 
af aan gelden). 
Ter vergadering volgt indien mogelijk een update op het proces. 

Op verzoek van BZK heeft het bureau vorig jaar een FAQ opgeleverd ter 
publicatie voor de voorgenomen AMvB over verplichting HTTPS en HSTS 
voor overheidswebsites. Deze FAQ is in het najaar aan het Forum 
gestuurd en als bijlage meegestuurd voor deze vergadering. Het gaat 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-33634.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-33634.html
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hierbij om een eindconcept. BZK zal de FAQ nog publiceren op 
www.digitaleoverheid.nl. 

Ter kennisname 

g. Verslagen gremia MIDO 

De verslagen van de Programmaraad GDI (pGDI) en de 
programmeringstafels Toegang, Interactie, Infrastructuur en 
Gegevensuitwisseling zijn permanent terug te lezen op de deelsite van de 
pGDI op Pleio. 

Link naar Bestanden · Verslagen van de MIDO-overleggen · 
Programmeringsraad GDI (pgdi.nl) 

http://www.digitaleoverheid.nl/
https://pgdi.nl/groups/view/24fc03fb-35b9-43f3-8f8f-9437e1f0db06/verslagen-van-de-mido-overleggen/files
https://pgdi.nl/groups/view/24fc03fb-35b9-43f3-8f8f-9437e1f0db06/verslagen-van-de-mido-overleggen/files
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