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Ter kennisname 
 

Ad A. Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie 
standaardisatie 
[Geen bijlage] 

 
Met zijn reactie op het rapport Inventarisatie Standaardisatie (kamerbrief) zette het kabinet, in lijn 
met de maatschappelijke doelstellingen voor burgers en bedrijven zoals verwoord in NLDigibeter, 
een aantal acties in gang. Het Forum Standaardisatie is een van de partijen die door minister 
Knops gevraagd is om in dit kader een inspanning te leveren om het gebruik van open 
standaarden verder te bevorderen. De stand van zaken van deze acties treft u hieronder aan. 
 
 

# Wat Wie Wanneer Stand van zaken 

1 Werkconferentie 
organiseren. 

Forum Eerste helft 2020 Kan vermoedelijk dit jaar 
niet plaatsvinden a.g.v. 
Covid19-crisis. 
Conferentie is 
voornamelijk bedoeld om 
verbindingen te (laten) 
leggen, ook informeel in 
pauzes etc. Als er ook in 
het najaar geen zicht 
ontstaat op fysieke 
meeting, wordt webinar 
overwogen. 
 

2 Met experts en 
ketenpartners 
onderzoeken welke aanpak 
het meest geschikt is om 
de naleving door 
overheidsinstanties 
makkelijker te maken. Plus 
vertaling 
toegankelijkheidsspecificati
e naar Nederlands 

BZK i.s.m. 
experts en 
ketenpartner
s  

Uiterlijk begin 
2020. 

 

Vertaling: uiterlijk 
Q1 gereed. 

Gereed. 

3 Samen met stakeholders 
de kansen van 
standaardisatie van 
begrippen in kaart brengen 
aan de hand van 
levensgebeurtenis ‘van 
werkloosheid naar werk’. 

Forum 
samen met 
relevante 
partijen uit 
OBDO 

Start begin 2020. Eerste bijeenkomst is 
geweest tussen Mens 
Centraal, FS en BZK. Mens 
Centraal doet een 
verkenning. 
Presentatie Mens Centraal 
in virtuele 
Forumvergadering 24 juni. 
Vacature BFS voor 
invulling van deze functie 
leverde 1e keer geen 
geschikte kandidaat op, 
wordt voor zomer 
opnieuw uitgezet. 

  

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2019/1211/FS-20191211.02B-Kabinetsreactie-Inventarisatie-Standaardisatie.pdf
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4 Uitwerken hoe de 
samenwerking tussen 
overheden om te komen 
tot eenduidige digitale 
dienstverlening 
vormgegeven kan worden 
en welk ambitieniveau 
daarbij passend is. 

BZK 
(trekker) 
samen met 
Expertgroep 
Gebruiker 
Centraal, 
programma 
Mens 
Centraal, 
Forum 
Standaardisa
tie en andere 
relevante 
partijen 

Start begin 2020, 
streven gereed 
eind 2020. 

Twee bijeenkomsten 
geweest, bevindt zich in 
verkennende fase.  

5 Een handreiking maken 
met ‘beste overwegingen’ 
voor de verschillende 
situaties van publiceren 
van informatie en de 
daarbij horende 
standaarden, zoals PDF en 
HTML. 

Forum in 
overleg met 
Open State 
Foundation 

Gestart medio 
2019, streven 
gereed medio 
2020. 

1) Practices digitaal 
toegankelijk publi-ceren 
beschikbaar op 
community site 
digitaaltoegankelijk.pleio.
nl. Digitaal magazine 
daarover volgt. 
2) Website met keuzehulp 
voor meest passende 
documentformat volgt 2e 
helft van dit jaar. 

6 Aandacht voor 
standaardisatie meenemen 
in evaluatie van de 
governance van de digitale 
overheid. 

BZK Evaluatie gestart 
oktober 2019, 
verwachting 
voorjaar 2020 
afgerond.  

Gedaan, follow up nog niet 
bekend. 

7 Onderzoeken hoe 
consultaties van 
standaarden een breder 
publiek kunnen bereiken. 

Forum Gestart augustus 
2019, streven 
gereed voorjaar 
2020. 

Eerste consultaties waren 
positief. Meer respons 
ontvangen. Wordt 
vervolgd. 

8 Met Audit Dienst Rijk 
overleggen over 
prioritering van het 
auditen op open 
standaarden. 

BZK i.o.m. 
ADR 

Eerste 
gesprekken 
hebben 
plaatsgevonden. 

Er heeft een aantal 
overleggen met ADR 
plaatsgevonden. OS beter 
op netvlies. Niet voldoen 
aan ptolu zal niet leiden 
tot afkeurende 
verklaringen. 
Met MinFIN contact om 
departementen te wijzen 
op ptolu-verplichting in 
jaarverslag. 

9 Verkennen hoe het gebruik 
van informatieveiligheids-
standaarden in de 
reguliere 
informatieveiligheids-, 
bedrijfsvoerings- en 
controlprocessen kan 
worden versterkt. 

BZK i.o.m. 
andere 
relevante 
partijen 

Start begin 2020, 
streven gereed 
medio 2020. 

Gesprek met CIO-Rijk 
heeft niet plaatsgevonden. 
Vertraagd a.g.v. personele 
wisselingen. 

10 Analyse maken naar 
oorzaken waarom open 
standaarden niet altijd 
worden toegepast. 

Forum Start begin 2020, 
streven gereed 
Q1 2020. 

Volgt eerste 
Forumvergadering na 
zomer (vertraging a.g.v. 
Corona). 

https://digitaaltoegankelijk.pleio.nl/cms/view/57979722/praktijkvoorbeelden-digitaal-toegankelijk-publiceren
https://digitaaltoegankelijk.pleio.nl/cms/view/57979722/praktijkvoorbeelden-digitaal-toegankelijk-publiceren
https://digitaaltoegankelijk.pleio.nl/cms/view/57979722/praktijkvoorbeelden-digitaal-toegankelijk-publiceren
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11 Verkennen welke 
mogelijkheden er zijn 
binnen het bestaand 
instrumentarium om het 
gebruik van open 
standaarden te vergroten. 

BZK i.o.m. 
opdracht-
gevers en 
inkopers 

Start nog dit jaar, 
streven gereed 
eind 2020. 

 

Overleg heeft 
plaatsgevonden, 
vervolgacties in gang 
gezet, o.a. presentaties in 
gremia. Bijv. bij NORA in 
september.  

 
 
 

Ad B. Verkenning nieuwe leden Forum Standaardisatie 
[Geen bijlage] 

Eerder is in het Forum gesproken over het betrekken van een paar extra gezichtspunten en 
domeinen bij het Forum. Mede hierdoor kan het Forum effectiever worden in de samenwerking 
met andere gremia waar standaardisatie kansen biedt, onder meer het tijdens de december-
studiereis aan bod gekomen burgerperspectief. 

Ter vergadering licht voorzitter Larissa Zegveld de ontwikkelingen rond de verkenningen toe. 
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