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FORUM STANDAARDISATIE  14 december 2016 

 
Agendapunt 4. Open standaarden, adoptie 
Stuknummer 4. Oplegnotitie adoptie 

 
 

Van: Stuurgroep open standaarden  

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen:   FS20161214.04A Monitor Open standaardenbeleid 
2016 

  FS20161214.04B Duiding en maatregelen n.a.v. 
Monitor OSB 2016 (beiden nazending) 

 

Ter besluitvorming  
 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

 

1. Monitor Open Standaarden Beleid 2016 

2. De duiding en maatregelen n.a.v. Monitor OSB 2016 

 

Ter kennisname 
 

U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 

3. Workshop ‘born-digital’ overheidsinformatie 

4. ODF evenement bij het Franse Ministerie van Economische Zaken 

5. Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 

Kamervragen over het artikel “Gluren in privégegevens” 

6. Overig nieuws en successen 
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Ter besluitvorming  

 

 

 

Ad 1. Monitor Open Standaarden Beleid 2016  

 
[Bijlage A Nazending] 

 

 

U wordt gevraagd in te stemmen met de Monitor Open Standaarden Beleid 2016  

De monitor is in de oktobervergadering reeds gepresenteerd en besproken.  

 

 

 

Ad 2. Duiding en Maatregelen n.a.v. Monitor OSB 2016  
 

[Bijlage B Nazending]  

 

 

U wordt gevraagd: 

 

- in te stemmen met de in de bijlage B gepresenteerde duiding van de Monitor Open 

Standaarden Beleid 2016,  

 

- de aanvullende adoptieactiviteiten te bespreken en waar nodig aan te vullen 

 

- tot slot: in te stemmen met de aangescherpte adoptiekoers voor 2017. 

 

 

Toelichting  

 

Forum Standaardisatie gebruikt de jaarlijkse Monitor Open Standaardenbeleid om de 

ingezette adoptie te herijken en waar nodig aan te scherpen. De monitor 2016 laat zien 

dat de afgelopen twee jaar een goede adoptiekoers is ingezet, maar dat een 

aanscherping op een aantal punten wenselijk is.  

 

De bijlage bevat een aantal suggesties voor aanvullende adoptieactiviteiten in 2017. 

Een deel hiervan kwam voort uit de forumvergadering van oktober, toen de 

belangrijkste bevindingen uit de monitor reeds werden gepresenteerd. U wordt 

gevraagd de aanvullende adoptieactiviteiten te bespreken, waar nodig aan te vullen,  en 

om tot slot, in te stemmen met de aangescherpte adoptiekoers voor 2017. 

 

Deze bijlage wordt als oplegger bij de Monitor OSB 2106 meegezonden aan het 

Nationaal Beraad die op 3 februari 2017 de Monitor bespreekt.  
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Ter kennisname  

 

 

Ad 3. Workshop ‘born-digital’ overheidsinformatie 

Op dinsdag 13 december 2016 organiseert Forum Standaardisatie in samenwerking met 

het ECP een workshop over 'born-digital' overheidsinformatie. De workshop heeft tot 

doel om ervaring uit te wisselen met technieken en standaarden om documenten en 

data te produceren die voldoen aan wettelijke eisen van herbruikbaarheid, 

duurzaamheid en toegankelijkheid.  

De workshop is georiënteerd op de praktijk en richt zich in de eerste plaats op ICT-

beheerders, ICT-projectmanagers, Documentmanagers, Documentbeheerders, 

Documentatiespecialisten en andere geïnteresseerden van instellingen die 

vertegenwoordigd zijn in het Nationaal Beraad, de Regieraad Interconnectiviteit, de 

Manifestgroep, Provincies en Gemeenten.  

Netwerken vormt een belangrijk doel van deze workshop, en aansluitend kunnen de 

aanwezigen deelnemen aan de eindejaarsborrel van het ECP op dezelfde locatie 

(Sociëteit de Witte in Den Haag). 

U vindt details over deze workshop op de website van het Forum Standaardisatie: 

https://www.forumstandaardisatie.nl/content/born-digital-overheidsinformatie-

praktijkcases  
 

 

Ad 4. ODF evenement bij het Franse Ministerie van Economische Zaken 

Op 17 en 18 november vond in Parijs het twaalfde ‘ODF Plugfest’ plaats. Dit technisch 

georiënteerde evenement wordt georganiseerd door de Opendoc Society met bijdrage 

van NLNet en het Forum Standaardisatie.  Het Franse Ministerie van Economische Zaken 

zorgde voor de locale organisatie.  

Op het ODF Plugfest komen bouwers van office applicaties (commercieel en open 

source) bij elkaar om interoperabiliteitstests te schrijven en deze op hun producten uit 

te voeren.  Dit heeft als doel om interoperabiliteitsproblemen op te sporen tussen 

applicaties die ODF ondersteunen, zodat leveranciers deze samen kunnen oplossen. 

Het ODF Plugfest van dit jaar liet zien dat steeds meer publieke administraties 

(waaronder Frankrijk, Italië, UK, Zweden en Taiwan) ODF gebruiken en steeds meer 

leveranciers dit ondersteunen, maar ook dat er nog veel interoperabiliteitsproblemen 

aan te pakken zijn.  Met name de grootste leveranciers van office suites blijven achter. 

 

 

Ad 5. Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) op Kamervragen over het artikel “Gluren in 

privégegevens”  
 

----------- 

Vraag 7  

 

Op welke wijze gaat u voorkomen dat privégegevens onveilig zijn, op het moment dat 

iedere burger zijn zaken met de overheid vanaf 2017 grotendeels digitaal kan 

afhandelen?  
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Antwoord 7  

 

Wanneer een overheidsorganisatie persoonsgegevens verwerkt, dient die organisatie op 

basis van artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens een passend 

beveiligingsniveau te garanderen. De richtsnoeren van het College bescherming 

persoonsgegevens (thans Autoriteit persoonsgegevens) uit 2013 die hierop van 

toepassing zijn, schrijven voor dat de bewaker encryptie (versleuteling) toe dient te 

passen bij verzending van persoonsgegevens via het internet. De organisatie is zelf 

verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke eisen om de persoonsgegevens te 

beschermen. De autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe.  

 

Bovenop deze wettelijke plicht hebben overheden zich gecommitteerd aan een op de 

Code voor Informatiebeveiliging (NEN-ISO(IEC 27002:2007 nl) gebaseerde baseline per 

sector of overheidslaag, zoals NEN7510 (in de zorg), BIR (voor het Rijk), BIG (voor 

gemeenten), BIWA (voor waterschappen), of IBI (voor provincies). Ik ben voornemens 

om tot een baseline informatiebeveiliging (BIO) voor de gehele overheid te komen, die 

de huidige baselines binnen de overheid vervangt. Dat voornemen wordt gedragen door 

alle overheidslagen. Naar verwachting zou deze BIO in 2017 gereed moeten zijn 

waardoor vanaf 2018 vervanging van de huidige baselines door de BIO plaats kan 

vinden.  

 

Op 19 september heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten dat nieuw 

aangekochte of ontwikkelde e-mailservers (voor e-mailverkeer) bij gemeenten en 

andere overheden voortaan moeten voldoen aan de e-mailbeveiligingsstandaarden 

STARTTLS en DANE. Gebruik van deze en andere standaarden (zoals TLS, DKIM+SPF en 

DNSSEC) is één van de schakels in de bestrijding van phishing en de beveiliging van 

persoonsgegevens. Het Nationaal Beraad heeft de open standaarden toegevoegd aan de 

verplicht toe te passen «pas-toe-of-leg-uit»-lijst met open standaarden. Door het 

Nationaal Beraad is eerder al een adoptie-impuls afgesproken, met het streefbeeld om 

alle voornoemde beveiligingsstandaarden die op de pas-toe-of-leg-uit-lijst staan – daar 

waar van toepassing – uiterlijk eind 2017 te hebben geïmplementeerd. 

--------------- 

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-230.html  

 

 

Ad 6. Overig nieuws en adoptiesuccessen 
 

 Op 8 november organiseerde stipv6 IPv6-seminar plaats met medewerking van o.a. 

Platform Internetstandaarden en Forum Standaardisatie. Er waren ongeveer 100 

aanwezigen. Veel interessante sprekers, o.a. Rabobank, Cisco, gemeente Heerlen, 

V&J/IND, Logius. Toekomstvastheid, complexiteitsreductie, snelheid en beveiliging 

werden genoemd door sprekers als potentiële voordelen van IPv6. De adoptie van 

IPv6 is de laatste jaren enorm toegenomen. Nederland doet het relatief goed qua 

aantal IPv6-websites, maar in Nederland blijven de internetproviders duidelijk 

achter ten opzichte van landen als België en Duitsland. 

 Overheidsbreed IPv6-nummerplankader gepubliceerd 

(https://www.logius.nl/diensten/ipv6/). Overheidsorganisaties die IPv6 

implementeren kunnen IPv6-adressen uit het overheidsbrede IPv6-nummerplan 

aanvragen bij het ministerie waar hun organisatie onder valt, of rechtstreeks bij 

Logius. 

 Op Internet.nl  zijn dit jaar meer dan 100.000 testen voor verbinding, website en 

mail uitgevoerd. Ondertussen staan er rond de 1200 domeinnamen met een 100% 

website-score in de Hall of Fame. 
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 Alle meer dan 200 websites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) van Dienst 

Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken (waaronder 

defensie.nl en rivg.nl) scoren 100% in de websitetest op  Internet.nl en voldoen dus 

aan IPv6 (duurzame bereikbaarheid), DNSSEC (veilig doorverbinden) en TLS/HTTPS 

(beveiligde verbinding). 

 Artikel in iBestuur “Maak websites en e-mail zo veilig mogelijk” mede dankzij 

KING/IBD met interview gemeente Heerlen en ’s-Hertogenbosch over invoering van 

moderne, veilige internetstandaarden (http://ibestuur.nl/podium/maak-websites-

en-e-mail-zo-veilig-mogelijk). 

 Gemeenten Maastricht en Haarlem hebben allebei de meest stringente, veilige 

DMARC-instelling (p=reject) ingevoerd om spoofing/phishing tegen te gaan. 

 Geonovum werkt aan de betere beveiliging van Geo-standaarden 

(http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geo-standaarden/nieuws/werken-aan-

veilige-geostandaarden). 
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