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FORUM STANDAARDISATIE  14 maart 2018 
Agendapunt 2 Forum 2018 en verder 
Stuknummer 2. Oplegnotitie 
 
 
 
 
 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: B. Instellingsbesluit OBDO 
C. Digiprogramma 2018 

 
 
Ter kennisname 
U wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende punten: 
 

A. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie (mondeling) 
B. Instellingsbesluit OBDO en Digiprogramma 2018 
C. Werkplan Forum Standaardisatie 2018 (d.d. 2 maart 2018) 
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Ter kennisname 
 
Ad A. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 
[mondeling] 
 
 
Het Forum wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken rond het Instellingsbesluit 
Forum Standaardisatie. 
 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het besluit voor de formele opdracht aan Logius voor 
de (financiering van de) werkzaamheden van het (bureau) Forum Standaardisatie in 2018. Ter 
vergadering wordt de stand van zaken nader toegelicht. 
 
 
Ad B. Instellingsbesluit OBDO en Digiprogramma 2018 
[Bijlagen B1 en B2] 
 
 
 
Het Forum wordt gevraagd om kennis te nemen van het Instellingsbesluit OBDO en het 
Digiprogramma 2018. 
 
 
Instellingsbesluit OBDO 
 
De Ministerraad heeft vrijdag 16 februari het Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid en het 
Digiprogramma 2018 vastgesteld. Het Instellingsbesluit regelt de instelling van het hoogambtelijke 
Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), dat tot taak heeft de Staatssecretaris te 
adviseren over het beleid voor de digitale overheid. Daarnaast is voor de uitvoering een 
Programmeringsraad ingericht, dat zich richt op de voorzieningen die bij Logius in beheer zijn of 
worden doorontwikkeld. 
 
Voor het Forum is met name de volgende passage relevant: 
 
Artikel 4, lid 2: 
Het OBDO bevordert de interoperabiliteit, en stelt – op advies van het Forum Standaardisatie – 
de samenstelling van de lijst met open standaarden vast, waarvoor voor overheidsorganisaties een 
‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt. Het OBDO stimuleert en volgt het gebruik van de standaarden op die 
lijst. 
 
Digiprogramma 2018 
Staatssecretaris Knops heeft op vrijdag 22 februari het Digiprogramma 2018 samen met het 
Instellingsbesluit OBDO naar de Tweede Kamer gestuurd ter informering over de nieuwe inrichting 
van de governance van de digitale overheid. Het Digiprogramma is opgesteld door het per 1 maart 
opgeheven bureau Digicommissaris en zal worden opgevolgd door het programmaplan 
Basisinfrastructuur, opgesteld door de staatssecretaris. Tot het verschijnen van het programmaplan 
kan het digiprogramma als leidend worden gezien. 
 
Relevante passages zijn te vinden vanaf pagina 14, waarin het belang van (de verplichting van) (het 
gebruik van) informatieveiligheidsstandaarden wordt genoemd en het streefbeeld dat alle 
overheidswebsites eind 2018 voorzien zijn van HTTPS en HSTS. 
 
 

FS-20180314.02



   Pagina 3 van 3 
 

Ad C. Werkplan Forum Standaardisatie 2018 (d.d. 2 maart 2018) 
[Bijlage C] 
 
 
 
Het Forum wordt gevraagd om kennis te nemen van het bijgewerkte werkplan Forum Standaardisatie 
2018. 
 
 
 
Het werkplan is aangepast naar aanleiding van de genomen besluiten tijdens het diner pensant van 
13 december 2017. Ook zijn enkele omissies aangepast. Thans ligt de meest actuele versie ter 
kennisname aan het Forum voor. 
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