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Ter kennisname 
 

Ad A. Verdiepingssessie Data delen 
 

Achtergrond 

Er ontstaan steeds meer Nederlandse sectorale afsprakenstelsels zoals iDeal (betalen), iSHARE 
(logistiek), JoinData (Agro), MedMij (zorg)  etc. In deze stelsels worden (sets van) standaarden 
(en andere afspraken/principes) veelal verplicht voor alle deelnemers/gebruikers. Dit kunnen ook 
overheden zijn. Ook ontstaan er nu internationale initiatieven die nog verder gaan dan alleen 
datadeling. Dit zijn meer generieke datadeelarchitecturen/ecosystemen voor zowel dataopslag en 
dataverwerking (zoals International Data Spaces (IDS) en GAIA-X). Naar IDS heeft het bureau ook 
een quick scan uitgevoerd. De beweging is dat voorheen separate sectoren (wetenschap, overheid, 
bedrijfsleven) steeds meer op elkaar moeten aansluiten. Dit komt o.a. naar voren in de door de 
Europese Commissie aangekondigde ontwikkeling van een tiental dataspaces en het creëren van 
een verbinding daartussen. Dat kan bijvoorbeeld bevorderd worden wanneer deze 
afsprakenstelsels gebruik maken van open standaarden. 

Verdiepingssessie 

Rogier de Boer, programmamanager Data Delen bij het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK), heeft in de Forumvergadering van 4 maart 2020 een toelichting gegeven op de 
visie van EZK op data delen. Afgesproken is om een sessie te organiseren voor nadere verdieping 
over dit onderwerp. 

EZK zal de sessie inleiden, waar wordt ingegaan op de uitdagingen en afkadering van de 
thematiek: wat verstaan we onder ‘data delen’ en wat niet? En waar ligt de urgentie in relatie tot 
standaardisatie? 

Vraagstuk 

Gegeven het feit dat overheden direct of indirect betrokken zijn bij deze afsprakenstelsels (of 
architecturen/ecosystemen) zal tijdens de sessie worden ingegaan op de volgende hoofdvragen:  

1. Hoe kunnen overheden goed aangesloten worden bij de ontwikkeling/onderhouden van  
afsprakenstelsels? 

o Welke rol heeft Forum Standaardisatie bij het toetsten/harmonisatie van 
afsprakenstelsels zowel in NL als internationaal? Welke rol zou het Forum 
Standaardisatie hierbij kunnen krijgen? 

2. Op welke wijze zou kennisdeling over afsprakenstelsels/datadeelinitiatieven voor 
overheden georganiseerd kunnen worden? 

Deelname verdiepingssessie 

Forumleden worden opgeroepen vóór 1 juli 2020 bij het bureau aan te geven of zij willen 
deelnemen aan deze verdiepingssessie. Vervolgens wordt op basis van beschikbaarheid een 
geschikt moment voor de sessie gepland. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/30/generiek-afsprakenstelsel-voor-datadeelinitiatieven-als-basis-van-de-digitale-economie
https://www.internationaldataspaces.org/
https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2020/0304/FS-20200304.4-Quick-scan-data-delen.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2020/0506/FS-20200506.1B-VERSLAG-Forum-Standaardisatie-4-maart-2020...pdf
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Ad B. Wet Digitale Overheid  
 
Het wetsvoorstel ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/voortgang-wet-
digitale-overheid/ 
 

https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK005654 
 

Het besluit Digitale Overheid behelst de uitwerking van onderdelen van de voorgenomen (eerste 
tranche van de) Wet digitale overheid (WDO, TK 34 927), te weten: verplichte 
(informatieveiligheids)voorschriften voor dienstverleners en bepalingen inzake 
gegevensverwerking. Het is op 3 maart 2020 goedgekeurd door de Ministerraad en ligt nu voor 
advies bij de Raad van State.  

https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK008353 

 

Ad. C Digitaal magazine meting 
informatieveiligheidsstandaarden 
 

In de week van 15 juni publiceren we een nieuw digitaal magazine over de meting 
informatieveiligheidsstandaarden. Dit magazine is al in te zien via deze link: 
https://magazine.forumstandaardisatie.nl/nl_NL/19752/269373/cover.html Met deze nieuwe 
publicatie is ook een nieuwe stap gezet in de huisstijl van de digitale magazines. Zo is er meer 
rekening gehouden met interactieve elementen en verschillende manieren om de data te bekijken. 

 

Na deze publicatie volgt spoedig ook de uitgave van het magazine rondom de Monitor Open 
Standaarden 2019. 
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