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FORUM STANDAARDISATIE  8 juni 2016 
Agendapunt 4. Open standaarden, adoptie 
Stuknummer 4. Oplegnotitie adoptie 
 
 
Van: Stuurgroep open standaarden  
Aan:  Forum Standaardisatie 
Bijlagen: A: Opzet monitor OSB 2016 
 
 
 
Ter kennisname 
 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 
 
1. Kennissessie met SIDN en Govroam over beveiligingsstandaarden voor 

gemeenten 
2. Voortgang Platform Internetstandaarden / Internet.nl 
3. Factsheets KING/IBD beveiligingsstandaarden  
4. Adoptie open documentstandaarden 
5. Voortgang van nieuwe versie van handreiking betrouwbaarheidsniveaus 
6. Definitieve aanpak van Monitor OSB 2016  
7. Overige punten 
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Ter kennisname 
 
 
 
Ad 1. Kennissessie i.s.m. SIDN en Govroam over beveiligingsstandaarden voor 
gemeenten 
 
Op 12 mei organiseerde het Forum Standaardisatie in samenwerking met SIDN en 
Govroam een kennissessie voor gemeenten over Internet beveiligingsstandaarden.   
Ongeveer twintig deelnemers, waaronder acht gemeenten en de provincie Gelderland, 
hadden zich voor de kennissessie aangemeld. 
 
KING presenteerde er de impactanalyse van e-mail beveiligingsstandaarden die zij 
eerder in opdracht van het Forum Standaardisatie uitvoerde.  SIDN gaf een presentatie 
over DNSSEC en Govroam presenteerde plannen voor implementatie bij gemeenten. 
 
De gemeenten reageerden positief op deze kennissessie en er zijn plannen om dit jaar 
nog een aantal kennissessies te organiseren in verschillende delen van het land. 
 
Voor verslag zie ook: https://www.sidn.nl/a/over-sidn/geslaagde-kennissessie-
internetstandaarden-bij-sidn 
 
 
Ad 2. Voortgang Platform Internetstandaarden / Internet.nl 
 
- Totaal aantal uitgevoerde testen : 60.000 (3 dec)  72.149 (3 feb)  86.791 (18 

apr)  90.071 (16 mei) 
- Aantal domeinnamen Hall of Fame (100% website-test): 344 (3 dec)  527 (3 feb) 

 675 (18 apr)  735 (17 mei) 
- Aantal volgers op Twitter (@internet_nl): 227 (3 dec)  267 (3 feb)  333 (18 

april)  362 (17 mei) 
- Per 1 juli zullen HTTPS-redirect en HSTS meetellen in score. Voor nieuwsbericht zie: 

https://internet.nl/news/nieuwe-versie-internetnl-met-aanvullingen-https-test/  
 
 
Ad 3. Factsheets KING/IBD beveiligingsstandaarden  
 
De factsheets over TLS en DNSSEC, die eerder in het Forum aan de orde kwamen,  zijn 
ondertussen gepubliceerd op de KING/IBD-website: 
https://www.ibdgemeenten.nl/3619-2/ 
 
In opvolging van de pilot  e-mailbeveiligingsstandaarden werkt KING/IBD nu aan een 
factsheet e-mailbeveiligingsstandaarden.  De factsheet biedt gemeenten toegankelijk 
advies over de standaarden SPF, DKIM en DMARC. Naar verwachting wordt deze 
factsheet nog vóór de zomer gepubliceerd. 
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Ad 4. Adoptie open documentstandaarden  
 
In het werkplan voor 2016 heeft het Forum Standaardisatie de actie opgenomen om 
open documentstandaarden verder te brengen met de belanghebbenden bij de overheid 
(actiepunt 21). Met betrekking tot de adoptie van open documentstandaarden melden 
wij de volgende voortgang: 

• We willen een tool ontwikkelen waarmee we de PDF-documenten op websites 
van de overheid kunnen testen op duurzame toegankelijkheid. De tool test met 
name conformiteit aan het PDF/A-formaat en WCAG 2.0-toegankelijkheids-
richtlijnen (de internationale standaard die kern is van Webrichtlijnen). We 
willen de tool inzetten voor de Monitor, maar het is ook bedoeld om overheden 
een online zelf-test te bieden. Voor de tool wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van bestaande, beschikbare softwarecomponenten. 

• In de tweede helft van dit jaar zullen wij in samenwerking met het ECP een 
workshop organiseren over open documentstandaarden. Hierbij zal duurzame 
toegankelijkheid centraal staan. Het doel is om centrale en decentrale 
overheden aan te zetten om duurzaam toegankelijke documenten te publiceren 
die aan open documentstandaarden voldoen. De workshop zal zich richten op 
diverse standaarden waaronder PDF, ODF en WCAG 2.0. 

• Vanuit het Nationaal Archief is een behoefte gesignaleerd voor open 
standaarden voor duurzaam toegankelijke digitale informatie. We zijn hierover 
met het Nationaal Archief in gesprek. 

• De ODF-website met interoperabiliteitstests maakt voortgang, en zal medio 
2016 online gaan. ODF-website richt zich op developers die er de 
interoperabiliteit van open documentsoftware kunnen testen. 

In de vergadering van het Forum Standaardisatie van oktober zullen wij een plan van 
aanpak voor de adoptieondersteuning van open documentstandaarden presenteren. 
 
 
Ad 5. Voortgang nieuwe versie handreiking betrouwbaarheidsniveaus 
 
Op woensdag 18 mei kwam de klankbordgroep betrouwbaarheidsniveaus bijeen om het 
eerste concept van de nieuwe handreiking (v4) te bespreken. Op woensdag 8 juni volgt 
een tweede bespreking waarbij ook een tekstschrijver wordt betrokken. De 
tekstschrijver borgt, samen met de schijfgroep, dat de nieuwe handreiking dadelijk ook 
goed leesbaar is voor de leek. 
 
In juni zal de nieuwe versie in consultatie gaan. In de zomerperiode worden eventuele 
commentaren verwerkt en na akkoord van de klankbordgroep, in september, zal de 
nieuwe handreiking in oktober aan het Forum worden gepresenteerd. Het doel is om de 
handreiking zowel op papier als digitaal te verspreiden.  
 
Later dit jaar wordt bekeken of het afwegingskader uit de handreiking in een webapp 
kan worden opgenomen. Bezoekers van de Forum-website kunnen dan het 
afwegingskader doorlopen op een gelijksoortige manier als de in april gepresenteerde 
‘Beslisboom Standaarden’.   
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Ad 6. Definitieve aanpak van Monitor OSB 2016 
[Bijlage FS 160608.4A]   
 
Tijdens de vergadering van 20 april besprak het Forum het plan van aanpak voor de 
Monitor Open Standaardenbeleid 2016. In de bijlage vindt u de definitieve opzet voor de 
nieuwe Monitor.  
 
Presentatie  
Aanvullend op de besproken inhoudelijke aanpassingen van de nieuwe monitor zal er 
meer nadruk worden gelegd op een heldere en aantrekkelijke presentatie van de 
belangrijkste bevindingen (bijvoorbeeld met infographics). Voor de monitor van vorig 
jaar is daarom een online magazine uitgebracht1. Dit jaar wordt contact gezocht met 
experts van het CBS om dit nog een stap verder te brengen. 
 
Beslisboom open standaarden  
De resultaten van de aanbestedingentoets voor de Monitor van 2016 worden gebruikt 
om de in april gepresenteerde Beslisboom open standaarden te verbeteren. Dit zal 
samen met de nog te plannen oefening met architecten en inkopers  bijdragen aan de 
kwaliteit en effectiviteit van de beslisboom.   
 
Ad 7. Overige punten 
 
- Nieuwsbericht Geonovum “Geo voor het web: data publiceren en gebruiken in 

praktijk”: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geo-standaarden/nieuws/geo-
voor-het-web-data-publiceren-en-gebruiken-praktijk  

- Kennissessie en Workshop Valideren Geonovum op 31 mei: 
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geo-standaarden/nieuws/kennissessie-en-
workshop-valideren  

- De Belastingdienst heeft DNSSEC geactiveerd voor de domeinnamen 
belastingdienst.nl, douane.nl, toeslagen.nl en fiod.nl. 

- Nieuwe websites die 100% in websitetest van Internet.nl scoren: o.a. cbs.nl, 
topsectoren.nl en nederlandict.nl. 

- minvenenj.nl scoort als enige ministerie 100% in mailtest op Internet.nl. 

1 Zie: https://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/monitor-open-standaarden-als-online-magazine/ 
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