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FORUM STANDAARDISATIE    
 

 
Agendapunt: 3. adoptie open standaarden 

Bijlagen:  

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 29 mei 2012 Versie 1.0 

Betreft: Adoptie van open standaarden 

Doel 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

1) Voorstel adoptie-overzicht per standaard 

 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

2) IPv6 (internetadressen) 

 Verslag seminar IPv6 voor overheden (10 mei) 

 Verplicht onderbrengen domeinnamen bij DPC/AZ 

 

3) Webrichtlijnen (toegankelijke websites) 

 Websiteregister Rijksoverheid 

 

4) SEPA-standaarden (betalingsverkeer) 

 Video over SEPA-standaarden en noodzaak tot actie  

 Testevenement (19 juni) 

 SEPA deadline 1 februari 2014 

 

5) Digikoppeling (berichtuitwisseling) 

 Bestuurlijke tafels Digikoppeling 

 

6) SAML (Authenticatie) 

 Nieuw versie DigiD met SAML-koppelvlak 

 

7) StUF (Uitwisselingsformaat administratieve gegevens) 

 Gebruik door Nieuw Handelsregister en in stelsel van 

basisregistraties [Cor Franke] 

 

8) Opvolging A3-advies (Authenticatie en Autorisatie) [Cor Franke] 

9) „Pas toe of leg uit‟ in jaaroverzicht 2011 Logius  

10)  PIANOo-jaarcongres en bestekteksten Forum Standaardisatie 
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Toelichting 

Ter instemming: 

 
Ad 1.  Voorstel adoptie-overzicht per standaard 

Afgelopen Forum-vergadering is gevraagd om een overzicht met 

adoptievoortgang en -drempels per standaard te ontwikkelen. Hieronder 

volgt een voorstel voor de vorm van dit overzicht.  

 

Het totale overzicht van alle standaarden wordt in het derde kwartaal aan 

het Forum Standaardisatie voorgelegd. Op dat moment is ook de 

uitgebreidere monitoring-informatie beschikbaar. Het doel is dat het Forum 

Standaardisatie op basis van het overzicht beter kan bepalen welke 

aanvullende adoptie-instrumenten per standaard eventueel ingezet moeten 

worden. 

 

1. Standaard: IPv6 

2. Knelpunten: 

Ten tijde van opname: 

a) Gebrek aan implementatiekennis 

b) Geen regie op migratie Rijksdienst en eOverheid 

Na opname gesignaleerd: 

c) Geen 

3. Adoptieadviezen: 

Bij de opname in november 2010 op de "pas toe of leg uit"-lijst heeft 

het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: 

a) het Ministerie van Economische Zaken om een kenniscentrum op 

te richten dat zorgt voor het communiceren van de "sense of 

urgency", het delen van expertise en ervaringen, en het gericht 

doorverwijzen voor actieve ondersteuning. 

b) het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om 

er voor te zorgen dat de standaarden worden opgenomen in de 

interne netwerk- en systeeminfrastructuur van de overheid en in 

voorzieningen van de e-Overheid. 

4. Voortgang opvolging adoptieadviezen: 

a) In uitvoering; EL&I heeft opdracht IPv6 Task Force in 2011 

aangepast. Forum Standaardisatie heeft i.s.m. IPv6 Task Force op 

10 mei jl. een seminar “IPv6 voor overheden” georganiseerd. 

b) In uitvoering; ICCIO heeft 9 mei 2012 beleid voor de invoering 

van IPv6 binnen de Rijksdienst vastgesteld en Logius gevraagd 

een uitvoeringstoets te doen. 

5. Status adoptie:  

Toepassing IPv6 bij aanbestedingen in 2011:  

 Ministeries: 89 % 

 Uitvoeringsorganisaties: 40 % 

 Provincies: 86 % 

 Gemeenten: 56 % 

 Waterschappen: 69 % 

 Totaal: 59 % 

[bron: Tussenrapportage Monitor Open standaarden 2011] 

6. Conclusie en advies: N.T.B.  
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Ter kennisneming: 
 

Ad 2. SEPA-standaarden (betalingsverkeer) 

 

Video over SEPA-standaarden en noodzaak tot actie bij bedrijven overheid 

Video over SEPA-standaarden met o.a. Gerard Hartsink als president van 

de European Payment Council. Zie: http://vimeo.com/41902026 

 

Testevenement (19 juni) 

 Bij de opname van de SEPA-standaarden op de „pas toe of leg uit‟-lijst 

heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: 

- de bancaire sector om initiatief te nemen voor 

implementatieondersteuning en voor verdere standaardisatie; 

- SEPA Nederland om operationele aspecten van de migratie te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld. 

 

Deze oproep heeft er mede toe geleid dat op dinsdag 19 juni a.s. het SEPA 

testevenement van 12 tot 17 uur in Utrecht plaatsvindt. Tijdens het 

testevenement geven banken een toelichting op hun SEPA-koppelvlak en 

leggen zij uit hoe er getest en aangesloten kan worden. 

Softwareleveranciers kunnen in parallelsessies direct in gesprek treden met 

de technisch specialisten van de banken. De volgende banken doen mee 

aan het testevent: ABN-Amro, ING, Rabobank en BNG. Equens treedt op 

als gastheer en zal zelf ook een toelichting geven op haar rol en SEPA-

koppelvlak.  

De bijeenkomst is ook interessant voor overheden die zelf 

betalingssoftware (laten) ontwikkelen en meer willen weten over de 

technische implementatie van de SEPA-standaarden. 

Het testevent is tot stand gekomen door een samenwerking tussen: Forum 

Standaardisatie, Kennisplatform administratieve software (ECP en GBNED), 

Nationaal Forum SEPA (NFS), ICT~Office en het SEPA Platform Publieke 

Sector. 

Zie verder: 

http://www.softwarepakketten.nl/index.php?http://www.boekhoudplaza.nl

/cmm/bijeenkomsten/bijeenkomsten_raadplegen_detail.php?id=332  

 

SEPA deadline 1 februari 2014 

In Europese regelgeving zijn voor SEPA interoperabiliteitseisen 

geformuleerd waarin met name de standaarden IBAN, BIC en ISO 20022 

XML terugkomen. De verplichting gelden in Nederland vanaf 1 februari 

2014. Betalingen en incasso‟s moeten vanaf deze datum aan de gestelde 

interoperabiliteitseisen voldoen. Dat betekent dat systemen van banken en 

van hun klanten (onder wie overheden) vóór die datum aangepast moeten 

zijn. Een en ander is vastgelegd in de Europese verordening “tot 

vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen 

en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 924/2009”. 
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Ad 3. IPv6 (internetadressen) 

 

Verslag seminar IPv6 voor overheden (10 mei) 

Op donderdagmiddag 10 mei organiseerde de IPv6 Task Force in 

samenwerking met het Forum Standaardisatie een IPv6 seminar voor 

overheden. Bijna 90 belangstellenden waren aanwezig in Nieuwspoort in 

Den Haag om het seminar bij te wonen en meer informatie te vergaren 

over de implementatie van IPv6. 

Ron Roozendaal (CIO Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

stond als eerste spreker op het programma en vertelde dat de website 

Rijksoverheid.nl, die IPv6 al jaren volledig ondersteunt, is aangemeld voor 

de World IPv6 Launch op 6 juni. Daarnaast maakte hij bekend dat de Rijks 

CIO‟s in ICCIO-verband beleid voor de invoering van IPv6 binnen de 

Rijksdienst hebben vastgesteld. Het ICCIO vraagt Logius om de komende 

maanden een uitvoeringstoets voor dit beleid te doen. 

In de afronding stelde dagvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn dat de rode 

draad van de dag was: “Ga met IPv6 aan de slag, eis IPv6 van leveranciers 

en leer van elkaar”. Verder vatte hij samen dat het niet de vraag is óf de 

overheid IPv6 moet invoeren maar hoe de overheid, door van elkaar te 

leren, dit zo efficiënt mogelijk kan doen. 

Lees verder via: http://new.ipv6-taskforce.nl/ipv6-seminar-voor-

overheden/  

 

Verplicht onderbrengen domeinnamen bij DPC/AZ 

De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 

heeft besloten dat de centrale registratie en het beheer van domeinnamen 

wordt uitgevoerd door Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het 

ministerie van Algemene Zaken (AZ). Centrale registratie bespaart kosten 

en beschermt de juridische positie van de Rijksoverheid.  

DPC is sterk gecommitteerd aan de relevante „pas toe of leg uit‟-

standaarden. Zij biedt nu reeds ondersteuning voor IPv6 en zal dat ook 

gaan doen voor DNSSEC. 

Op initiatief van Bureau Forum Standaardisatie werkt Logius eraan om haar 

domeinen (zoals digid.nl en overheid.nl) te verhuizen naar DPC. 

 

 

Ad 4. Webrichtlijnen (toegankelijke websites) 

Websiteregister Rijksoverheid 

In het Websiteregister Rijksoverheid staat hoe ver de websites van de 

rijksoverheid zijn met het invoeren van de webrichtlijnen. Dit zijn regels 

voor bouwkwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van websites. De minister 

van BZK heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat de websites van de 

rijksoverheid vóór 2013 aan de webrichtlijnen moeten voldoen. Tot 1 

januari 2015 mogen deze websites voldoen aan beide versies, daarna 

alleen aan versie 2 van de webrichtlijnen.  

Het Websiteregister Rijksoverheid is volgens het „pas toe of leg uit‟-principe 

ingericht. Het register laat zien aan hoeveel van de 125 (versie 1) of 51 

(versie 2) elementen de websites van de rijksoverheid voldoen. Het laat 

ook zien aan welke elementen de websites (nog) niet voldoen en wat 

daarvan de reden is. 

Lees verder via: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/websiter

egister-rijksoverheid 
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Ad 5. Digikoppeling (berichtuitwisseling) 

Bestuurlijke tafels 

Vanuit de Programmaraad voor het Stelsel van Basisregistraties (PSB) 

heeft de stuurgroep Digikoppeling (voorgezeten door Kor Brandts) de 

opdracht gekregen besluitvorming voor te bereiden over Digikoppeling, 

specifiek voor meldingen. Onderwerp van besluitvorming is de keuze voor 

een bepaald scenario: 

• Handhaving huidige standaard, ebMS 2.0, voor meldingen. 

• WSRM naast ebMS toestaan 

• Invoering ebMS 3.0 als nieuwe standaard 

• Alleen WSRM i.p.v. ebMS toestaan 

• Welke tijdspanne moeten we hanteren  

 

Logius organiseert het proces. Er wordt voorzien in 2 bestuurlijke tafels 

(15/5 en 13/6), een werkgroepbijeenkomst (29/5) en een 

leveranciersbijeenkomst (30/5). Omdat de PSB op 22 juni wil besluiten, is 

er grote tijdsdruk. Logius vindt het van belang dat alle stakeholders 

voldoende zijn betrokken bij dit proces. 

De eerste tafel vond plaats op 15 mei. Bij deze Bestuurlijke tafel waren de 

volgende personen aanwezig: Kor Brandts (Voorzitter),  Janet Helder 

(procesbegeleider), Gerdine Keijzer (BPR), Joy Ramsamoedj (V&J), Remco 

Siegerist (UWV), Mansour Jouhri (KvK), Ronald Luttikhuizen (IPO), Bert 

Arkema (iNUP), Hans van de Burght (EL&I), Frank Terpstra (KING), Marco 

Bakker (Belastingdienst), Rik Ebbeling (Kadaster), Gerard van Tongeren 

(I&M), Jaap van den Berg (OCWDUO), Ron Roozendaal (VWS/ICCIO), 

Steven Luitjens, Gertie Dullens, Lia van der Knijff, Tom Peelen (allen 

Logius). Als de PSB besluit tot aanpassing van de standaard zal Logius als 

beheerder dit resultaat inbrengen bij Forum en College. 

 

 

Ad 6. SAML (authenticatie) 

Nieuw versie DigiD met SAML-koppelvlak 

Logius heeft de nieuwe versie van DigiD in productie genomen. Deze 

nieuwe versie beschikt, naast het reeds bestaande A-select-koppelvlak, ook 

over een koppelvlak op basis van de open standaard SAML. Conform 

eerder advies van Forum Standaardisatie heeft Logius de 

“Koppelvlakspecificatie SAML Authenticatie, Versie 2.2” online 

gepubliceerd: 

http://www.logius.nl/producten/toegang/digid/documentatie/  

 

 

Ad 7. StUF (Uitwisselingsformaat administratieve gegevens) 

Stelselbrede standaard o.a. voor Nieuw Handelsregister 

Vorige Forum-vergadering is aan de orde geweest dat de Stuurgroep 

Aansluiting Handelsregister een brief aan de Programmaraad Stelsel 

Basisregistraties heeft gestuurd om een gezaghebbende uitspraak m.b.t. 

stelselbrede standaarden voor uitwisselingsformaten. Daarbij doet de 

stuurgroep de suggestie om het Forum Standaardisatie te benaderen voor 

ondersteuning bij het voorliggende vraagstuk. 

Cor Franke zal de huidige status nader toelichten. 
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Ad 8. Opvolging A3-advies (Authenticatie en Autorisatie) 

Zoals ook in de vorige Forum-vergadering aan de orde was, is de 

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven 

 door de DG‟s van Binnenlandse Zaken (DGBK), Financiën (DG Bel) 

en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (DGETM, inmiddels DGBI) 

gevraagd te adviseren over: 

 

 een aantal inhoudelijke en beleidsmatige vragen rond (de 

inrichting van) eHerkenning; 

 het wegnemen van bestaande belemmeringen voor de brede 

implementatie van eHerkenning; 

 mogelijkheden om de groei naar massaal gebruik van 
eHerkenning te faciliteren en te versnellen. 

 

De commissie heeft in november 2011 haar eindrapport opgeleverd. De 

verwachte reactie van de stuurgroep GOA is mede bepalend voor de rol 

van Forum Standaardisatie binnen dit domein. Cor Franke zal de 

actuele stand van zaken toelichten.  

 

 

Ad 9. ‘Pas toe of leg uit’ in jaaroverzicht 2011 Logius 

Logius heeft in haar onlangs gepubliceerde jaaroverzicht een overzicht van 

de toepassing van open standaarden in haar producten en diensten 

opgenomen. Zie: 

http://www.logius.nl/organisatie/jaaroverzicht/jaaroverzicht-2011/logius-

in-2011/open-standaarden/  

 

Hiermee verantwoordt Logius zich conform het geldende beleid, zoals 

vastgelegd in de  Digitale Agenda en iNUP, waarin open standaarden de 

norm vormen. De Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) van het Ministerie van 

Financiën schrijven voor dat rijksoverheden in hun jaarverslag rapporteren 

over het afwijken van open standaarden welke zijn opgenomen in de „pas 

toe of leg uit‟- lijst van het College Standaardisatie. 

 

 

Ad 10. PIANOo-jaarcongres 

Op 7 juni vindt het PIANOo-jaarcongres plaats (zie: 

http://www.pianoocongres.nl/). PIANOo is het expertisecentrum 

aanbesteden. Bob Vos zal een presentatie geven over de door het Forum 

Standaardisatie ontwikkelde bestekteksten voor open standaarden. 
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