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FORUM STANDAARDISATIE  20 april 2016 

Agendapunt 3. Open standaarden, adoptie 
Stuknummer 3. Oplegnotitie adoptie 
 

 

Van: Stuurgroep open standaarden  

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen: A: Aanpak Monitor OSB 2016 

B: Notitie wetsvoorstel verplichting open standaarden 

C: IAK wetsvoorstel verplichting open standaarden  

D: Praktijkcases e-mailbeveiligingsstandaarden 

14 april 2016 

 

 

 

Ter bespreking 

U wordt gevraagd het volgende punt te bespreken: 

 

1. De aanpak voor de Monitor Openstandaarden Beleid  2016  

 

 

Ter kennisname 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 

2. De online editie van de Monitor OSB 2015  
 

3. Voortgang wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wgdi)  
 

4. Workshop e-mail beveiligingsstandaarden 
 

5. Voortgang Internet.nl  

 
6. Besluit Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. HTTPS 
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Ter bespreking 

 
Ad 1. Aanpak voor Monitor Openstandaarden Beleid  2016  

[Bijlage A] 

 

 

U wordt gevraagd de bijgevoegde aanpak voor de Monitor OSB 2016 te bespreken 
 

 

Toelichting  

 

Net als vorig jaar zal de Monitor openstandaardenbeleid bestaan uit drie 

hoofdonderdelen: 

 

1. De toets op de naleving van ‘pas toe of leg uit’ 

Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden 

correct uivragen in aanbestedingen  

2. De toepassing van open standaarden in de GDI voorzieningen.  

Bij 40 voorzieningen (GDI en overig generiek) wordt bekeken of deze, de voor 

die voorziening relevante open standaarden, worden toegepast.  

3. Gebruiksgegevens per standaard  

Bij dit onderdeel wordt getracht een beeld te schetsen van de 

adoptieontwikkeling per standaard.  

 

Aanvullend zal de monitor 2016 wederom een onderdeel bevatten waarin de 

overwegingen bij het wel/niet toepassen van open standaarden door marktpartijen 

wordt geschetst.  

 

Wijzigingen t.o.v. de vorige monitor 

 

1. Prioritering van gebruiksgegevens  

 

Uit eerdere edities van de monitor blijkt dat het moeilijk is om de gebruiksgegevens van 

alle standaarden op de lijst te achterhalen.  Bovendien heeft het Forum voor de 

komende twee jaar een aantal standaarden benoemd die extra adoptieaandacht krijgen.  

 

Om die reden wordt voor de nieuwe Monitor de aandacht vooral gericht op de sets: 

‘Internet- en beveiligingsstandaarden’ en ‘Document en (web)content’.  Van deze sets 

kan naar verwachting een redelijk harde stand van zaken worden gegeven. Voor de 

overige standaarden wordt getracht met de beheerders van de standaard een beeld te 

schetsen van de adoptieontwikkeling.  

De voortgezette periodieke meting internetbeveiligingstandaarden, die eerder in het 

Forum langskwamen als nul- en eenmeting, worden opgenomen in de Monitor 2016  

 

2. Terugkoppeling aanbestedende partijen  

 

Nog meer dan bij de Monitor 2015 wil BFS tijdens het onderzoek in gesprek met 

aanbestedende partijen over de wijze waarop zij omgaan met ‘pas toe of leg uit.  

 

Enerzijds geven deze gesprekken Forum Standaardisatie inzicht in knelpunten of juist 

good practices bij aanbestedingen  en de overwegingen van aanbestedende partijen. 

Anderzijds zorgt deze aanpak ervoor dat de bekendheid van het ‘pas toe of leg uit’ - 

beleid bij aanbestedende partijen wordt vergroot.  
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Ter kennisname 
 

 

Ad 2. De online editie van de Monitor OSB 2015 

 

Begin dit jaar besloot het Nationaal Beraad vooralsnog geen streefcijfers voor de 

adoptie van standaarden  te hanteren, maar dat de huidige adoptiestand zo open 

mogelijk te communiceren. Hiermee blijkt enerzijds goed welke vorderingen 

overheidspartijen maken m.b.t. de adoptie van open standaarden en anderzijds geeft 

het ook inzicht in achterblijvers en eventuele knelpunten. 

 

Om hier invulling aan te geven heeft Bureau Forum Standaardisatie een online editie 

van de Monitor OSB 2015 gecreëerd. Deze editie, met voorwoord van Minister Plasterk 

en inleiding door de Digicommissaris en de Forumvoorzitter,  bevat een overzichtelijk 

weergave van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor 2015 en trents t.o.v. de 

voorgaande monitor.  

 

Deze editie vindt u hier: 

http://magazine.forumstandaardisatie.nl/nl/magazine/10759/800061/pagina_1.html  
 

 

Aanvullend zal Bureau Forum Standaardisatie de resultaten van de periodieke meting 

van de toepassing van de informatiebeveiligingsstandaarden online publiceren op de 

nieuwe website van Forum Standaardisatie.  

 

Ad 3. Voortgang wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wgdi) 

[Bijlage B&C] 

 

Om het gebruik van open standaarden te laten toenemen staat in het werkplan van 

het Forum de volgende doelstelling: als er een Wgdi komt, staan open standaarden 

daarin. Ter uitwerking van dit doel treft u in de bijlagen de stukken aan die op 1 april 

2016 voorliggen aan de toetsgroep van deze wet. 

 
 

Kort gezegd houdt het voorstel opname in van een delegatiebepaling om het gebruik 

te verplichten van nader te bepalen open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst. 
 

 

Betrokkenen en proces  

Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met BZK en EZ. In de laatste 

weken heeft BZK de rol van penvoerder op zich genomen. Na het meenemen van 

opmerkingen van de toetsgroep Wgdi, zal het verder worden uitgewerkt in een artikel, 

en zijn neerslag vinden in het uiteindelijke wetsvoorstel. De huidige planning is dat dit 

voor het einde van 2016 richting de Tweede Kamer gaat.  

 

Consequenties en vervolgstappen 

Gesteld dat dit voorstel zoals het er nu ligt helemaal wordt overgenomen, betekent dit 

onder meer dat: 

 

- naast de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten 

(vragen naar en kiezen voor open standaarden bij een aanschaf boven de € 

50.000) er een tweede verplichting bijkomt, namelijk het gebruik van open 

standaarden via de Wgdi;  

FS-20160420.03

http://magazine.forumstandaardisatie.nl/nl/magazine/10759/800061/pagina_1.html


 

  

 

   Pagina 4 van 4 
 

 

 
 

 

 

- er een toetsingsprocedure komt in vervolg op de toetsingsprocedure voor de 

pas-toe-of-leg-uit-lijst, om nader te bepalen of een open standaard voor een 

dergelijke verplichting in aanmerking komt;  

- het Forum Standaardisatie uitstekend dient te communiceren over de vraag 

welke open standaarden nu wanneer, voor wie en op grond waarvan verplicht 

zijn.  

- een nader voorstel uitgewerkt dient te worden voor effectief toezicht.  

 

 

Ad 4. Workshop e-mailbeveiligingsstandaarden  

[Bijlage D] 

 

- Op 14 april organiseert het Bureau Forum Standaardisatie een workshop over e-

mail beveiliginsstandaarden (SPF, DKIM, DMARC) met praktijkcases uit de 

overheid. Doel van de workshop is het uitwisselen van ervaringen en best 

practices m.b.t. het gebruik van deze standaarden. 

- De workshop wordt voorgezeten door Willy Rovers (CIO Belastingdienst). 

- De workshop richt zich op ICT-beheerders, ICT-projectmanagers en security- of 

fraude-managers van instellingen die vertegenwoordigd zijn in het Forum 

Standaardisatie, Nationaal Beraad, de Regieraad Interconnectiviteit, de 

Manifestgroep en Klein Lef. 

- We hebben de intentie een soortgelijke workshop te organiseren voor locale 

overheden, in het bijzonder gemeenten. 

 

Ad 5. Voortgang Internet.nl  

 

- Op 19 maart is een nieuwe versie van Internet.nl gelanceerd met een  

uitgebreidere HTTPS-test. Zie: https://internet.nl/news/nieuwe-versie-

internetnl-met-aanvullingen-https-test/ 

- Een Poolse delegatie heeft een vergadering van het Platform 

Internetstandaarden bijgewoond. Vanuit Polen is er interesse om Internet.nl te 

vertalen in het Pools en een vergelijkbaar platform op te richten. 

 

Ad 6. Besluit Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. HTTPS 

 

“De belangrijkste vraag hierbij is of  de fysiotherapeut via het contactformulier 

bijzondere persoonsgegevens verwerkt, waaronder gezondheidsgegevens en het 

burgerservicenummer (BSN) van patiënten. 

 

Zo ja, dan moet de fysiotherapeut de gehele webapplicatie via https aanbieden.  Zo 

nee, dan moet de fysiotherapeut zelf op basis van een risicoanalyse en 

classificatieschema  vaststellen of het nodig is om de webapplicatie via https aan te 

bieden.” 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/beveiliging-contactformulier-op-

websites-fysiotherapeuten 
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