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FORUM STANDAARDISATIE 23 september 2015  
Agendapunt 7. Voortgang 
Stuknummer 7. Voortgangsnotitie 
 
Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname over de voortgang ten aanzien van de 

volgende onderwerpen:  
 

a) Internationale standaardisatie 
b) Betrokkenheid ministerie VWS 
c) Gesprek met VNG, BZK en EZ bij bureau Digicommissaris over adoptie 

informatieveiligheid standaarden 

d) Project GAB (voorheen project Utrecht) 

e) Personele wisselingen BFS  
 
 

Ad a. Internationale standaardisatie 

Het Europese Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) houdt op  

17 september  2015 haar dertiende bijeenkomst. In de vergadering wordt een 

positief advies besproken over het door Nederland ingediende WCO data model. 

De dag ervoor, op 16 september 2015,  vindt afstemming plaats over de input op 

het Rolling Plan on ICT Standardisation 2016. Het Rolling Plan biedt een overzicht 

van Europese beleidsvoornemens en (ontwikkel)activiteiten waarbij ICT-

standaardisatie een rol speelt. BFS heeft de Nederlandse inbreng gecoördineerd. De 

inbreng had vooral betrekking op de thema’s e-Invoicing, XBRL, Accessibility, e-

Skills en e-Learning. 

In augustus 2015  is contact gelegd met een  Zweedse wetenschapper die 

gespecialiseerd is in de openheid van standaarden. Hij doet in dit kader 

assessments voor de Zweedse overheid en kijkt daarvoor o.a. naar de standaarden 

op de Nederlandse Forum lijsten en UK lijsten. BFS verkent de komende maanden 

of daar bruikbare informatie voor Nederland uitkomt en of en hoe samenwerking 

zinvol is. 

De Stuurgroep Internationaal zal zich in het najaar van 2015 buigen over de 

verschillende activiteiten en prioriteiten voor de periode 2016-2017.  
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Ad b. Betrokkenheid ministerie VWS 

Naar aanleiding van een opmerking VWS in het vorige Forum, en in het Nationaal 

Beraad van 7 juli1 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen bureau 

Digicommissaris, VWS, EZ en BFS. Daarin kwam de verhouding tussen 

bovensectorale standaarden en sectorale standaarden aan de orde. De standaarden 

moeten elkaar niet in de wielen rijden. Daarom zou het goed zijn als met de 

bovensectorale bril van het Forum Standaardisatie meegekeken wordt met 

standaarden die in de zorg worden afgesproken, bijvoorbeeld in het 

Informatieberaad Zorg. Daarnaast is het goed om vanuit het perspectief van de 

zorg te kijken naar de standaarden op de lijst met verplichte open standaarden.  

Veroorzaken deze standaarden– gelet op hun huidige functionele en 

organisatorische toepassingsgebied - wellicht onnodige wrijving met de 

zorgstandaarden? Met de instelling van het Informatieberaad Zorg kan deze vraag 

beter worden beantwoord dan voorheen. Het plan is om een analyse/afstemlijn in 

te richten. Wanneer daar een beeld van is, wordt bekeken of nog andere acties 

nodig zijn. 

 

Ad. c. Gesprek IV-standaarden VNG, EZ, BZK en bureau Digicommissaris  

In het Nationaal Beraad van 7 juli werd een vraag gesteld over de adoptie van 

informatieveiligheidstandaarden bij gemeenten. Daarover hebben VNG, EZ, BZK en 

bureau Digicommissaris doorgepraat. Momenteel vindt een impactanalyse op de set 

informatieveiligheid-standaarden plaats door VNG/KING. Aan de hand daarvan 

wordt bekeken welk streefbeeld haalbaar en wenselijk is, zodat begin 2016 VNG 

van harte een nader voorstel in het Nationaal Beraad kan onderschrijven. Het 

streefbeeld is niet noodzakelijkerwijs voor elke organisatie hetzelfde. Voorkomen 

moet worden dat alle organisaties het tempo van de ‘langzaamste’ overnemen. 

Speciale aandacht ging uit naar het creëren van draagvlak in het hele Nationale 

Beraad, ook bij die partijen die niet in de Regieraad Interconnectiviteit zijn 

vertegenwoordigd.  
 
 
Ad d. Gemeenschappelijke Afstemming Basisregistraties (GAB)  

Per 1 september 2015 vertrekt Marijke Salters van het Bureau Forum 
Standaardisatie naar het team Handel en Transport van Logius. Met haar vertrek 
ontstaat de vraag hoe de werkzaamheden voor het project GAB het beste geborgd 
kunnen worden.  Het is een optie dat een van de nieuwe adviseurs standaardisatie 
haar werkzaamheden zullen overnemen en ook dat de nieuwe secretaris van BFS 
een secretarisrol van het project GAB zal vervullen. Een en ander is mede 
afhankelijk van de kandidaten die zich zullen aanbieden voor de vacature.  

 

 
Ad e. Personele wisselingen BFS 

 Per 1 september 2015 vertrekt Marijke Salters van het Bureau Forum 
Standaardisatie naar het team Handel en Transport van Logius. 

 Er loopt een wervingsprocedure voor de functie van senior adviseur 
standaardisatie.  

 Per 1 oktober 2015 wordt Désirée Castillo Gosker adviseur standaardisatie. 
Zij zal zich richten op het snijvlak adoptie en juridische zaken rond open 
standaarden (zoals wetgeving). Verder wordt zij accountmanager voor de 
standaarden voor juridische verwijzing en document en (web) content.  

 Per 1 oktober wordt Joram Verspaget de nieuwe secretaris van het Bureau 
Forum Standaardisatie. Joram Verspaget werkte voorheen voor de VNG.  

                                                 
1
 ”Verslag Nationaal Beraad 7 juli 2015: ”Ook wordt gevraagd of niet opnieuw moet 
worden gekeken naar de scope en samenstelling van het Forum Standaardisatie. 
Bureau Digicommissaris zal hierover in gesprek gaan en de uitkomst wordt 
teruggekoppeld aan het Nationaal Beraad.” 
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