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FORUM STANDAARDISATIE  25 maart 2015 
Agendapunt: 10 Voortgang 
Stuk 10A: Successen in 2014 
 
Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname 

Hieronder puntsgewijs de successen en belangrijke gebeurtenissen uit 2014 

 

College Standaardisatie wordt Nationaal Beraad in 2014 

Het kabinet stelt Bas Eenhoorn aan als Nationaal Commissaris Digitale 

Infrastructuur. De NCDO (kortweg de Digicommissaris)  heeft onder meer de 

opdracht tot het opstellen en uitvoering geven aan het Digiprogramma. Dat is een 

nationaal meerjarig, interbestuurlijk programma voor de Digitale Overheid met 

jaarlijks daarop gebaseerde deelplannen. Het Nationaal Beraad is het hoogste 

overlegorgaan van de Digicommissaris.en het Digiprogramma is een gezamenlijk 

product van de Digicommissaris en het Nationaal Beraad  

In het najaar van 2014 wordt besloten dat het College Standaardisatie wordt 

voortgezet in het Nationaal Beraad. Dit betekent dat het Forum Standaardisatie 

voortaan niet meer aan het College Standaardisatie zal adviseren maar aan het 

Nationaal Beraad, in samenwerking met de Regieraden, die ook aan het Nationaal 

Beraad adviseren. De adoptie van open standaarden zal onderdeel uitmaken van 

het Digiprogramma. 

 

 

Opname (nieuwe versies van) open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst in 

2014 

 CMIS  

Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open 
standaard voor met name Content Management Systemen (CMS) en 

Document Management Systemen (DMS). De standaard zorgt voor een 
scheiding tussen  de opslagplaats van gegevens en de applicatie. Door 
gebruik van CMIS kunnen ongestructureerde gegevens (zoals 
tekstverwerkingsdocumenten, mediabestanden en presentaties) en de 
bijbehorende metadata (beschrijvende data) gemakkelijker worden 
uitgewisseld.  
 

 WDO Datamodel  
Het Wereld Douane Organisatie datamodel is een wereldwijde standaard die 
breed inzetbaar is voor het elektronisch uitwisselen van gegevens rond 
grensoverschrijdingen. Door opname op de lijst zijn overheden verplicht om 
de standaard te hanteren bij investeringen in en inkoop van ICT systemen 
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en -diensten die worden ingezet binnen het toepassingsgebied van deze 
standaard 
 

 TLS  

De Transport Layer Security standaard verzorgt beveiligde verbindingen 

over het internet door versleutelde gegevensuitwisseling en biedt zekerheid 

over de identiteit van de wederpartij. De standaard doet zijn werk 

bijvoorbeeld als een gebruiker “https://” of een slotje in zijn browser ziet.  

 
 Nieuwe versies van VISI 1.4, SIKB0101 versie 11, en 2 Geo-standaarden 

 

 

Uitstekend beheer in 2014 
 Drie organisaties krijgen de status uitstekend beheer:  

1. Geonovum voor de standaarden voor het uitwisselen van geografische 

informatie 
2. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) voor 
de SIKB0101 standaard, die gaat over (milieu)kwaliteit van de bodem.  
3. Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 
openbare ruimte, . CROW voor de VISI standaard, die gaat over 
communicatie in een bouwproject  

 

 

Adoptie open standaarden met de focus op beveiligingsstandaarden  
 De dynamic name server (DNS) van het Rijk, dat gebruikt wordt voor vele 

rijksorganisaties, is overgegaan op IPv6. Dit is een enorme vooruitgang 
voor  de groeimogelijkheden, maar ook voor beveiliging. 

 In 2014 is het Platform internetstandaarden gestart. 
 Belastingdienst en CIP hebben DKIM geadopteerd .  

 

 

Voorzieningen in 2014 
 Mijn Overheid en eHerkenning  worden na een kwaliteitscontrole en een 

uitgebreide consultatie geschikt bevonden voor brede inzet binnen de 

overheid.  
 Het Forum onderzoekt Pleio op groeimogelijkheden. 

 

 

Internationaal in 2014 
 Het Europese ICT Multistakeholder Platform heeft het identificaiteproces 

voor standaarden bijgesteld naar Nederlands voorbeeld. 
 Een deel van het Forum is naar Londen geweest en heeft hier een 

fundament gelegd voor verdere samenwerking. 

 De UK heeft het Forum Standaardisatie gevraagd om deel te nemen aan het 

onderzoek voor de adoptie en uitrol van open standaarden voor 
documenten. 

 Het MSP heeft DNSSSEC en DKIM (twee beveiligingsstandaarden die vanuit 
het Forum zijn aangemeld) geïdentificeerd. 

 

Open standaarden in wetgeving in 2014 
 Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York 

tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) waarin de webrichtlijnen 
worden genoemd. 

 Leveren van bijdragen aan de start van een gemeenschappelijk 
wetgevingstraject van BZK en EZ voor de eOverheid. 

 Betrokkenheid bij de formulering van een Algemene Maatregel van Bestuur 
naar aanleiding van een toezegging in de Tweede Kamer over het gebruik 
van de standaarden van Forum en College Standaardisatie bij meldingen bij 

de burgerlijke stand.  
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Publicaties 2014 

 Een nieuwe versie van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus. In deze 
derde versie van de handreiking is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over 

elektronisch ondertekenen van documenten.  
 De handreiking Cloud Computing in samenwerking met BZK, Taskforce BID 

en KING. 
 

Congressen en evenementen 

 Deelname aan de Overheid & ICT Beurs met een presentatie over Web of 

app en de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus. 
 Organisatie van het seminar Nieuwe Internetstandaarden in samenwerking 

met ECP, Taskforce IPv6 en met support van SIDN, ISOC.nl en het 
Ministerie van Economische Zaken.  

 Aandacht voor de World Standards Day  op 14 oktober2014 met een 
nieuwsbericht en posters. 

 Partnership van het Jaarcongres ECP met twee sessies over 
internetstandaarden en ketenstandaardisatie.  

 Bijdrage aan het Landelijk Architectuur Congres 2014 met een sessie over 
het belang van beveiliging en standaarden voor architectuur. 

 Ondersteuning van de Alert Online campagne met een kort filmpje over 
beveiligingsstandaarden.  
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https://www.youtube.com/watch?v=46JvLel0zes
https://www.youtube.com/watch?v=46JvLel0zes



