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Ter bespreking 
 

Ad A. Werkplan Forum Standaardisatie 2020 - eerste slag 
[bijlage A en A2] 

Ter bespreking wordt de eerste concept-versie van het werkplan1 Forum Standaardisatie 2020 
voorgelegd. Het gaat om een bijgewerkte en aangevulde versie van het huidige werkplan. 
Belangrijk om te weten is dat de voorgestelde wijzigingen alleen de Strategies en de Measures 
betreffen. De Goals worden voor de december-vergadering aangepast en voorgelegd. Dan kan 
worden bepaald wat voor dit jaar het resultaat is van deze doelstellingen. 

Deze versie van het werkplan is een eerste inventarisatie van alle actiepunten (Measures) die het 
bureau voorziet voor 2020. Welke actiepunten daadwerkelijk worden uitgevoerd is afhankelijk van 
de besluitvorming van het Forum Standaardisatie, de beschikbare capaciteit bij het bureau en de 
inzet van de Forum-leden zelf. Het Forum wordt in zijn decembervergadering gevraagd hierover 
een definitief besluit te nemen. 

Uit de volgende bronnen komen de aanvullingen en aanpassingen, die zijn gearceerd met de 
volgende kleuren: 

1) De Benen-op-tafel-sessie van 8 juli 2019 (groen) 
 

- Internationaal: Toekomstige informatievoorzieningen (EU Kaderrichtlijn Water), Blockchain en 
EU Cybersecurity Act  deze drie punten worden meegenomen in het onderzoek Inventarisatie 
internationale ontwikkelingen standaardisatie en interoperabiliteit 

- Nationaal: Toezicht, Burger/Gebruiker centraal, semantische standaarden en overheidsbrede 
afspraken (API's en Cloud) 
 

2) De heidagen van het bureau Forum Standaardisatie van 16 en 17 september (geel) 
 

3) De kabinetsreactie op de Inventarisatie Standaardisatie (blauw) 

In de reactie van het kabinet verwijst staatssecretaris Knops enkele keren naar het Forum 
Standaardisatie voor een aantal acties. Deze acties zijn als Measures verwerkt in het werkplan 
[onder voorbehoud definitieve brief]. 

4) Next Level ptolu (rood) 

Deze Measures zijn een doorontwikkeling van wat naar voren werd gebracht in de 
decembervergadering van 2018. Toen spraken Marleen Stikker over “technologie en samenleving” 
en Theo Peters over “de transformatie van het IT-landschap bij gemeenten en standaarden”. Na 
de Forum-vergadering sprak Mariëtte Lokin over “Wendbaar wetgeven. De wetgever als 
systeembeheerder”. 

5) Volgend plateau Forum Standaardisatie (beige) 

Het betreft hier de Measure gebaseerd op het gesprek dat Larissa Zegveld met staatssecretaris 
Knops had als net geïnstalleerde voorzitter van het Forum. Toen noemde Larissa het belang van 
het gebruik van open standaarden door de overheid voor burger en bedrijven. Meer 
overheidsbrede bekendheid met de inhoud van de 'pas toe of leg uit' verplichting en het Forum 
Standaardisatie is hierbij noodzakelijk. 

De sheet FS als Autoriteit, Kennisinstituut en Netwerkorganisatie geeft weer welke rollen het 
Forum zou moeten oppakken om ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen Digitale 
Informatie Ecosysteem goed te kunnen ondervangen. Deze rollen zijn verwerkt in de Strategies 
van het werkplan. 

                                                
1 Het werkplan Forum Standaardisatie wordt sinds 2016 opgemaakt conform de OGSM-methode: Objectives, Goals, Strategies 
en Measures. In één oogopslag wordt duidelijk hoe doelstellingen en acties met elkaar samenhangen.  
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Ter kennisname 
 

Ad B. Terugblik OBDO 24 september 2019 - Agendapunt standaardisatie 
[bijlage B] 

Tijdens het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO) stonden voor het onderwerp 
standaardisatie onderstaande onderwerpen en besluitvorming op de agenda.  

Aan het OBDO werd gevraagd: 

1) [HAMERSTUK] In te stemmen met de verduidelijking van de functioneel toepassingsgebieden 
van standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst, te weten van Geo-standaarden, de 
bouwstandaarden COINS 2.0, VISI, IFC, de standaard voor de uitwisseling van ‘werkbriefjes van 
uitzendkrachten’ SETU en de ‘douane-standaard’ WDO. Het Forum is eerder op 24 april akkoord 
gegaan met deze adviezen. 

2) [HAMERSTUK] In te stemmen met het beperken van het functioneel toepassingsgebied van 
COINS 2.0 tot grond-, weg- en waterbouw. Het Forum is eerder op 24 april akkoord gegaan met 
dit advies. 

3) [TER KENNISNAME] Kennis te nemen van de planning van de IV-meting najaar 2019. 

Het OBDO heeft ingestemd met alle voorgelegde punten. 
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