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Ter kennisname 
 

Ad A. Terugblik OBDO 28 november 2019 - Agendapunt standaardisatie 
[bijlage A] 

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 plaatsing van GeoPackage (in de set van Geo-standaarden) 
op de 'pas toe of leg uit'-lijst 

2) [HAMERSTUK] In te stemmen met plaatsing van RPKI (standaard die omleiding tegengaat van 
internetverkeer naar systemen van een niet-geautoriseerd netwerk) op de 'pas toe of leg uit'-lijst 

3) [HAMERSTUK] In te stemmen met verduidelijking conform standaardsyntaxis van het 
functioneel toepassingsgebied van de standaarden, te weten van Aquo-standaarden, SIKB0101, 
SIKB0102, BWB, ECLI, JCDR, EML_NL, NL LOM en E-Portfolio. 

4) [HAMERSTUK] Meting IV-standaarden september 2019: 

I.  Aanspreken achterblijvers (individueel) t.a.v. de eerdere streefbeeldafspraken (deadlines 
eind 2017 en 2018) in eigen organisatie/achterban individueel aan te spreken (laatste 
10%). 

II.  Opdracht geven aan eigen ICT-dienstverleners om hun klanten proactief te helpen met de 
verplichte web- en mailstandaarden, met specifiek aandacht voor het streng afstellen van 
DMARC-policies in het kader van de derde streefbeeldafspraak implementatie uiterlijk eind 
2019. 

III.  Agenderen resultaten IV-meting in eigen bestuurlijk gremium conform afspraak OBDO 
12/2/2019 

Het OBDO heeft ingestemd met alle hamerstukken. 

 

Ad B. Kabinetsreactie rapport Inventarisatie Standaardisatie 
[Bijlage B] 

In opdracht van het Ministerie van BZK heeft VKA/Berenschot onderzocht hoe standaardisatie (in 
brede zin) kan helpen bij het bereiken van de beleidsdoelen in NL Digibeter. Ook is aan hen 
gevraagd om aanbevelingen te doen voor een betere handhaving van, en het toezicht op, de 
toepassing van open standaarden door overheden. Met bijgaande brief heeft het kabinet zijn 
reactie op het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief is mede tot stand gekomen met 
inbreng van het Forum Standaardisatie (zie 
hhttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2019/1009/FS20191009.02BRea 
ctieForumStandaardisatie..pdf 
 
 

In de brief zijn de voor het Forum relevante passages geel gearceerd. Waar van toepassing zijn 
deze in het concept-werkplan Forum Standaardisatie 2020 verwoord als Measure (actiepunt).  

Zie ook: 

Het rapport 'Inventarisatie standaardisatie': 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/08/30/inventarisatie-standaardisatie 

De bijlage bij het rapport 'Inventarisatie standaardisatie': 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/08/30/bijlagen-inventarisatie-
standaardisatie 
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Ter bespreking en besluitvorming 
 

Ad C. Werkplan Forum Standaardisatie 2020 - tweede slag 
[bijlage C] 

Ter bespreking en besluitvorming wordt het bijgewerkte en aangevulde oversized concept-
werkplan Forum Standaardisatie 2020 tweede slag voorgelegd. In de vergadering wordt: 

1. stilgestaan bij welke Measures (actiepunten) opgepakt kunnen worden bij de huidige en 
eventuele toekomstige aangevulde capaciteit. Ter vergadering zal BZK over de extra capaciteit 
de laatste stand van zaken toelichten. 

2. Het definitieve werkplan vastgesteld, inclusief het genoemde Objective en Goals, Strategies en 
Measures. 

Na besluitvorming door het Forum wordt het werkplan opgeschoond en geordend ter instemming 
voorgelegd aan het eerstvolgende OBDO, conform artikel 2 lid g van het Instellingsbesluit.  

Opbouw 

Measures die wit zijn gearceerd vormen een continuering van de Measures uit 2019. Andere 
Measures zijn opgehaald uit de kabinetsreactie op het rapport Inventarisatie Standaardisatie 
(blauw) (zie bijlage 3B), de inbreng van het Forum en bureau (groen) en Next Level ptolu 
(donkerrood). 

 

Sponsorschap, inhoud lidmaatschap, positie Forum en samenstelling 

Nieuw is ook het voorstel om meer in te zetten op het sponsoren van dossiers en onderwerpen 
door Forum-leden. Het voorstel is om als Forum te komen tot een Memorandum of Understanding 
(bijlage C2). Hierin kan worden omschreven wat het lidmaatschap van het Forum met zich 
meebrengt. Een eerste voorstel is toegevoegd bij het werkplan. Op verzoek moet ook worden 
gekeken naar hoe het Forum zijn positie ziet in het licht van de aanbevelingen uit het rapport 
inventarisatie standaardisatie. Tot slot wordt ook gevraagd om de samenstelling van het Forum te 
beschouwen voor mogelijke uitbreiding. 

Indeling werkplan 

Het werkplan Forum Standaardisatie wordt sinds 2016 opgemaakt volgens de OGSM-methode: 
Objective, Goals, Strategies en Measures. In één oogopslag wordt duidelijk hoe doelstellingen en 
acties met elkaar samenhangen en wordt daarom ook wel "businessplan op 1 A4" genoemd. Het 
Objective (kwalitatieve doel) is meetbaar vertaald naar Goals (kwantitatieve doelstellingen). De 
Strategies (hoe bereiken we de objective) zijn gekoppeld aan zichtbare en meetbare resultaten 
(Measures). 

Ter vergadering kan een nadere toelichting op de methodiek worden gegeven. 
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