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1

woensdag 25 april 2018
09:30 tot 12:00 uur
New Babylon
Anna van Buerenplein 29
595 DA Den Haag

Opening, agenda, verslag
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

tijd

09:30-09:40 uur
FS180425.1A
FS180425.1B

2

Agenda
Verslag Forum Standaardisatie woensdag 14 maart 2018

OBDO en Forum Standaardisatie
actie

Ter kennisname

tijd

09:40-09:50 uur

Ter kennisname:
FS180425.2
FS180425.2A

Oplegnotitie
Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO), 18 april 2018: Standaardisatie:
a) meting informatieveiligheidsstandaarden begin 2018 en monitor open
standaarden 2017 + te nemen acties OBDO-leden
b) Rol OBDO ten aanzien van open standaarden: samenstellen pas-toe-of-leg-uit-
lijst, instemmen met verlengen overheidsbrede werking van pas-toe-of-leg-uit
regime en accordering werkplan 2018 en jaarverantwoording 2017
In oplegnotitie, ter kennisname:
FS180425.2B Jaarverantwoording 2017
FS180425.2C Werkplan Forum Standaardisatie 2018, d.d. 22 maart 2018 (geen bijlage)
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Open standaarden, lijsten
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

tijd

09:50-10:30 uur

voorzitter

Anneke Spijker namens de Stuurgroep Open Standaarden

FS180425.3

Oplegnotitie

Het op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst plaatsen van:
FS180425.3A COINS 2.0 (uitwisselingsformaat voor bouwinformatie)
FS180425.3B NLCS 4.0 (standaard voor de uniformering van bouwtekeningen)
FS180425.3C 2penAPI Specification 3.0 (standaard voor het beschrijven van koppelvlakken die
op internet worden aangeboden)
FS180425.3D DMARC (standaard voor het veiliger maken van e-mailverkeer door het tegengaan
van spam en phishingmail)
FS180425.3E Het op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen van SMeF door NLCIUS 1.0 (standaard
voor e-factureren) en het toekennen van het predicaat 'uitstekend beheer' aan
NEN/TNO/SimplerInvoicing voor NLCIUS 1.0
FS180425.3F+et aanpassen van het versiebeheer van Digikoppeling (stelselstandaard voor
betrouwbaar berichtenverkeer met overheidsorganisaties) op de 'pas-toe-of-leg-uit'-
lijst, het toekennen van het predicaat 'uitstekend beheer' aan Logius voor
Digikoppeling en het beschrijven van het functioneel toepassingsgebied van
Digikoppeling volgens standaard syntaxis.
FS180425.3G Het op de lijst aanbevolen standaarden plaatsen van S/MIME 3.2 (standaard voor
aanvullende beveiliging van e-mail)

Het aanpassen van de beschrijving van de toepassingsgebieden volgens standaard syntaxis van: 
FS180425.3H Informatieveiligheidsstandaarden
FS180425.3I Document- en contentstandaarden
In oplegnotitie, ter kennisname:
FS180425.3J Aanmelding PDF/UA-1 en TLS1.3 (protocol om beveiligde verbindingen op de
transportlaag over het internet te verzorgen)
FS180425.3K Onderhoud op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst
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Open standaarden, adoptie
actie

Ter besluitvorming en ter kennisname

Tijd

10:30-10:50 uur

voorzitter

Anneke Spijker namens de Stuurgroep Open Standaarden

FS180425.4 Oplegnotitie
FS180425.4A Brief staatssecretaris Knops aan Tweede Kamer over monitor en
Informatieveiligheidsmeting
FS180425.4B Agenderen resultaten van monitor en IV-meting door Forum-leden
In oplegnotitie, ter kennisname:
FS180425.4C Update acties document- en content-standaarden
FS180425.4D Onderzoek eDelivery (samenhang met dossier Digikoppeling)
FS180425.4E Overleg Betrouwbare OverheidsMail
FS180425.4F Workshop "on modern e-mail security standards for EU governments" 
FS180425.4G Verslag van deelname aan de Dag voor de Rijksinkoop d.d. 29 maart. jl. 
FS180425.4H 2verig nieuws

<< PAUZE: 10:50 - 11:05 uur >>
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Communicatie
actie

Ter kennisname, mondeling toegelicht

tijd

11:05-11:20 uur
geen bijlagen
FS180425.5A
FS180425.5B

6

Merkpositionering
Animatie GDI en open standaarden

Presentatie Nictiz, nationaal ICT Instituut voor de Zorg
actie

Ter bespreking

tijd

11:20-11:50 uur
Het Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) is een organisatie voor ICT en innovatie in de zorg. In
nauwe samenwerking met andere partijen werkt het aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling
en eenduidige informatieregistratie in de zorg.
Lies van Gennip, directeur Nictiz, geeft ter vergadering een toelichting op de informatiestandaarden
voor de elektronische gegevensuitwisseling van medische gegevens die haar organisatie beheert. Het
Forum wordt gevraagd nadien hetgeen gepresenteerd te bespreken.
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Voortgang
actie

Ter kennisname

tijd

11:50-11:55 uur

FS180425.7

8

Voortgangsnotitie

Rondvraag
actie

Mondeling

tijd

11:55-12:00 uur
Geen

9

Sluiting
actie

Mondeling

tijd

12:00 uur
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