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notitie 
FORUM STANDAARDISATIE 13 maart 2019 
Agendapunt 2 OBDO en Forum Standaardisatie 
Nummer: FS-190313.2 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: 13 maart 2019 

Bijlagen: FS-190313.2A Instellingsbesluit aanpassing samenstelling van het Forum  
   Standaardisatie 
FS-190313.2B  Kamerbrief bij aanbieding Monitor Open standaarden 2018 
FS-190313.2C  Agendapunt 4b1. van het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid 
   van 12 februari 2019 inzake standaardisatie 
 
  

Samenvatting 
Ter bespreking 

A. Instellingsbesluit aanpassing samenstelling van het Forum Standaardisatie 

 

Ter kennisname 
B. Kamerbrief bij aanbieding Monitor Open standaarden 2018 
C. Agendapunt 4b1. van het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid van 12 februari 2019 

inzake standaardisatie 
D. Stand van zaken standaardisatie-agenda (mondeling) 
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Ter bespreking 
Ad A. Instellingsbesluit aanpassing samenstelling van het Forum 
Standaardisatie 
[Bijlage A] 

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft het instellingsbesluit samenstelling van het Forum 
Standaardisatie gewijzigd door een aantal nieuwe leden en de nieuwe voorzitter, Larissa Zegveld, 
te benoemen. 

Ter kennisname 
Ad. B. Kamerbrief bij aanbieding Monitor Open standaarden 2018 

[Bijlage B] 

Het Kabinet streeft naar een digitale overheid die betrouwbaar is, bijdraagt aan veilige 
gegevensuitwisseling en marktwerking niet onnodig in de weg staat. Standaardisatie van 
gegevensuitwisseling levert daar een belangrijke bijdrage aan. Staatssecretaris Knops (BZK) 
stuurde op 25 februari de Tweede Kamer de Monitor Open Standaarden 2018 toe.  
 

Ad. C. Agendapunt 4b1. van het Overheidsbrede Overleg Digitale 
Overheid van 12 februari 2019 inzake standaardisatie 
[Bijlage C] 

 
Voor het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO) van 12 februari 2019 inzake 
standaardisatie stonden onderstaande onderwerpen en besluitvorming op de agenda. Het OBDO 
heeft ingestemd met alle voorgelegde punten. 
 
Aan het OBDO werd gevraagd: 
 
1) [HAMERSTUK] In te stemmen met de duiding van de Monitor Open standaarden 2018 

van het Forum Standaardisatie.  

2) In te stemmen met de voorgestelde maatregelen en uitdrukkelijk te sturen op het 
gebruik van de relevante pas-toe-of-leg-uit standaarden, door: 

a) De Monitor Open Standaarden 2018 + de laatste IV-meting te agenderen
 
in uw 

organisatie en bij uw achterban en daarbij achterblijvers bij de implementatie van deze 
standaarden aan te spreken. Dit sluit aan op de in het instellingsbesluit van het OBDO 
geformuleerde taak om het gebruik van deze standaarden te stimuleren (art. 4 lid 2 
instellingsbesluit OBDO). De suggestie is hierbij niet alleen te denken aan 
inkoopafdelingen en aan plaatsen waar ICT-producten en -diensten ontwikkeld en beheerd 
worden (ICT-architecten en informatiebeveiligers), maar ook aan de plaatsen waar beleid 
ontwikkeld wordt met een sterke ICT component, onder andere in de notitie benoemde 
gremia.  

b) Aan te sturen op het opnemen van eventuele ‘leg-uit’ in het jaarverslag van uw 
organisatie dan wel de jaarverslagen van uw achterban;  

3) [HAMERSTUK] In te stemmen met het werkplan 2019 van het Forum 
Standaardisatie.  

4) [HAMERSTUK] In te stemmen met het op de ‘Aanbevolen lijst’ zetten van de 
Digitoegankelijkheid standaard PDF/UA. 
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Ad. D. Stand van zaken standaardisatie-agenda 

In het kader van  de NL Digibeter agenda van Staatsecretaris Knops wordt gewerkt aan het 
opzetten van de standaardisatie-agenda, waarin ook aandacht is voor toezicht en handhaving 
(p.50, https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2018/07/nl-digibeter-agenda-
digitale-overheid.pdf). 

Ter vergadering wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. 
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