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U wordt gevraagd akkoord te geven op de onderstaande 

afstemmingsafspraken met betrekking tot de drie decentralisaties: 

 
1. Het Forum verzoekt KING om in de communicatie over kwaliteitskaders met 

gemeenten (zoals handreikingen en modeldocumenten voor bestekteksten) aan 
de (internationale) standaarden te refereren en te wijzen op de ‘pas toe of leg 

uit’- en andere standaarden. Hierbij is zeker de internationale ontwikkeling van 
standaarden (vooral voor de cloud) relevant. Desgevraagd kan BFS hierbij 
adviseren.  
 

2. Het Forum verzoekt KING om indien zich knelpunten voordoen vanuit de Living 
labs deze voor te leggen aan het Forum als het Forum kan bijdragen aan een 
oplossing op het gebied van interoperabiliteit.  Desgewenst kan BFS 

oplossingen toetsen en voorzien in een advies over de bruikbaarheid.  
 

3. Het Forum verzoekt KING de resultaten van de “Ketenanalyse externe 
gegevensuitwisseling” na de zomer te presenteren in een Forumvergadering. 
 

4. BFS zal de overweeglijst van voorzieningen na de zomer onder de aandacht  

brengen van betrokken partijen, zoals KING en VWS. 

 
5. BFS zal contact opnemen met de kwartiermaker van het Informatieberaad om 

tot nadere afstemming te komen over het standaardisatieproces van VWS.    
 
 Achterliggende gedachte: Het standaardisatieproces van het Informatieberaad  
Zorg en het Forum en College Standaardisatie worden bij voorkeur op elkaar 
afgestemd en bij voorkeur worden de gehanteerde criteria voor het beheer van 

standaarden overgenomen door het Informatieberaad Zorg.  De rol van het 
Informatieberaad is echter een andere dan het Forum Standaardisatie; het 
Forum hanteert ter bevordering van de adoptie van open standaarden een lijst 
met te gebruiken bovensectorale  (interoperabiliteits-) standaarden en het 
Informatieberaad levert een duurzaam ingericht en beheerd zorgbreed 
informatiestelsel op (een sectoraal platform).    
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Toelichting 
Tijdens de Forumvergadering d.d. 28 oktober 2013  is een presentatie gegeven over 

de drie voorgenomen decentralisaties.  In het verslag van de vergadering is naar 
aanleiding van deze presentatie het volgende opgetekend: 
 
“ Er is veel om over na te denken en nader uit te zoeken ten aanzien van de 
mogelijke rol van het Forum hierbij. Afgesproken wordt dat een aantal concrete(re) 
opties zal worden uitgewerkt ten behoeve van de decembervergadering van het 
Forum, aan de hand waarvan de discussie zal worden voortgezet.” 

 
In december 2013 is op basis van een notitie besloten dat het Forum blijft bij haar 
primaire rol “status verlening van standaarden” en daarmee reactief zal zijn in dit 
dossier. Met andere woorden: alleen op basis van een vraag door een betrokken 
partij kan het Forum een meer actieve rol spelen. 
 
Om deze uitspraak handen en voeten te geven is een nadere verkenning in overleg 

met KING gedaan naar de vraag van partijen.  De bovenstaande punten en 
momenten voor afstemming zijn het resultaat van deze nadere verkenning. 
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