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Gevraagd besluit 
Het Nationaal Beraad wordt gevraagd: 
- in te stemmen met het bijgevoegde mandaat van het Forum Standaardisatie voor de periode 

2015 tot en met het eind van 2017; 
- dit mandaat ter bekrachtiging voor te leggen aan de Ministeriële Commissie Digitale Overheid 

van 17 maart 2015. 

 
Context 
Het Forum Standaardisatie ondersteunt het Nationaal Beraad op het gebied van afspraken over 
standaarden en gestandaardiseerde voorzieningen die overheidsbreed gebruikt moeten worden 
(volgens de zogenoemde ‘pas toe of leg uit’-lijst). Standaarden zijn noodzakelijk voor veiligheid en 
betrouwbaarheid van elektronische gegevensuitwisseling tussen overheden en burgers, tussen 

overheden en bedrijven en tussen overheden onderling, en voor vindbaarheid en herbruikbaarheid 
van gegevens. Dat maakt het werk van het Forum Standaardisatie relevant voor de Generieke 

Digitale Infrastructuur en voor de digitale overheidsdienstverlening. 
Boven het Forum Standaardisatie was tot en met oktober vorig jaar het hoogambtelijke en 
overheidsbrede College Standaardisatie gepositioneerd. In dit College Standaardisatie werden 
afspraken over standaarden gemaakt op advies van het Forum Standaardisatie. De functie van het 
College Standaardisatie is begin oktober vorig jaar ondergebracht in het Nationaal Beraad. 

Sindsdien adviseert het Forum Standaardisatie het Nationaal Beraad. 
 
Samenvatting 
Het bijgevoegde mandaat van het Forum Standaardisatie omschrijft de taken, werkwijze en 
samenstelling (deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid) van het Forum 
Standaardisatie voor de periode van 2015 tot en met 2017. Het Forum Standaardisatie wordt 
bijgestaan door een secretariaat, het Bureau Forum Standaardisatie. 

 
Governance 
Het Forum Standaardisatie adviseerde tot begin oktober vorig jaar het College Standaardisatie. De 
functie van het College Standaardisatie is per oktober vorig jaar ondergebracht in het Nationaal 
Beraad. Sindsdien adviseert het Forum Standaardisatie het Nationaal Beraad. 

 

Financiering 
Dit voorstel brengt geen financiële consequenties met zich mee. De minister van Economische 
Zaken is gemandateerd opdrachtgever voor het Bureau Forum Standaardisatie, en voorziet 
meerjarig (in ieder geval tot en met eind 2017) in de financiering van het bureau. In de bezetting 
van dit bureau wordt voorzien door de directeur van Logius. 
 
Inhoud digiprogramma 

Dit voorstel heeft geen consequenties voor de inhoud van het Digiprogramma. 
 
Afstemming 
Dit voorstel is afgestemd tussen het ministerie van Economische Zaken in afstemming met het 
ministerie van BZK, het afdelingshoofd van het Bureau Forum Standaardisatie en adviseurs van het 
bureau Digicommissaris.  
 

Adviseurs 
Erik Jonker, coördinerend adviseur Bureau Digicommissaris 

Patrick Rinzema, senior adviseur Bureau Digicommissaris 

 


