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FORUM STANDAARDISATIE  11 oktober 2017 

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

 

 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen:   B. IV-meting medio 2017 Nationaal Beraad 

  C. Planning adoptie in GDI-voorzieningen 

 

 

Ter bespreking 

A. Nieuwe versie Internet.nl [presentatie] 

 

Ter kennisname 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van:  

B. IV-standaarden meting medio 2017 voor het Nationaal Beraad 

C. Stand van zaken Digiprogramma adoptieplanning in GDI 

D. Brede attendering  IV meting en Monitor Open standaarden beleid 

E. Lancering regelhulp: ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale 

dienstverlening’ 

F. Workshop PDF/A-publicatie en PDF/A-tooling 

G. ODF Plugfest 

H. Overige berichten 
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Ter bespreking 

 

Ad A. Nieuwe versie Internet.nl [presentatie] 

Op 17 juli heeft Platform Internetstandaarden de nieuw ontworpen Internet.nl-

testwebsite gelanceerd. De uitgebreide uitleg op de verbeterde testwebsite geeft 

gebruikers meer ondersteuning om aan moderne internetstandaarden te voldoen. Het 

herontwerp maakt de website beter toegankelijk op mobiele apparaten en voor 

gebruikers met een beperking. 

 

 

 

Fors toegenomen gebruik 

Het gebruik is fors toegenomen. Sinds de lancering zijn er in twee maanden door 

bezoekers meer dan 170.000 testen uitgevoerd, terwijl in de eerste zes maanden van 

het jaar 100.000 testen plaatsvonden. Ook het aantal websites in de Hall of Fame is 

gegroeid tot bijna 1900. Het aantal vragen dat via de Intenet.nl-helpdesk binnenkomt 

is daarentegen afgenomen. Dit lijkt erop te wijzen dat de uitgebreidere uitleg op de 

website werkt. 

 

Verdere achtergrondinformatie: 

 Nieuwsbericht: https://nl.internet.nl/article/improved-internetnl-test-for-

modern-internet-standards/   

 Blog op CircleID: 

http://www.circleid.com/posts/20170804_renewed_internet_donl_website_mo

dern_web_standards/  
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Ter kennisname 

 

Ad B. IV-standaarden meting medio 2017 voor het Nationaal Beraad 

 [Bijlage B] 

 

Achtergrond 

Sinds medio 2015 rapporteert Forum Standaardisatie halfjaarlijks over de toepassing 

van vijf informatieveiligheidsstandaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst (DNSSEC, TLS, 

DKIM,SPF & DMARC). Het Nationaal Beraad sprak begin 2016 de ambitie uit om deze 

standaarden versneld te adopteren. Het streefbeeld van het Nationaal Beraad is 

om deze standaarden, daar waar van toepassing, eind 2017 geadopteerd te 

hebben1.  

 

Resultaten 

Bijgevoegde meting is van eind juli 2017 en bestaat wederom uit 550 

overheidsdomeinen. Uit de meting blijkt dat de gemiddelde adoptie van alle 

standaarden bij alle domeinen inmiddels 71% is. Dit is een verdubbeling t.o.v. van de 

eerste meting medio 2015, maar tegelijk is er, gezien de ambitie om eind dit jaar op 

100% te zitten, nog een aardige weg te gaan.  

 

 

Fig. 1) Het gemiddelde adoptiepercentage van alle standaarden samen in de meting. 

 

Resultaten per ‘overheidslaag’ 

Kijken we naar de verschillen tussen het Rijk, uitvoerders, provincies, waterschappen 

en gemeenten, dan scoren de laatste momenteel het beste met een gemiddelde 

adoptiegraad van 74%. Het rijk (incl. de GDI voorzieningen) is met 66% een goede 

tweede, maar kende afgelopen halve jaar wel de kleinste groei. Provincies en 

Waterschappen blijven wat achter met een gemiddelde van resp. 60% en 58%. 

                                                
1 Zie: https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/NB/2016/0517/NB2
0160517.02.01VastgesteldVerslagNationaalBeraad2februari2016.pdf 
  (punt 5) 
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Fig. 2) Gemiddelde adoptie van de 5 gemeten IV-standaarden per overheidslaag.  

 

Hoe verder  

Bijgevoegde meting staat op de agenda van het Nationaal Beraad van 26 september 

2017. Tijdens dat overleg wordt het Nationaal Beraad gewezen op het feit dat het 

uitgesproken streefbeeld met het huidige groeitempo niet gehaald wordt en doet BFS 

wederom het aanbod om partijen met vragen te helpen. 

Aanvullend werkt BFS samen met verschillende partijen/koepels om de IV-meting bij 

zoveel mogelijk overheden onder de aandacht te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld 

iedere meting door KING/IBD Gemeenten onder alle gemeenten verspreid, wordt de 

meting onder provincies verspreid door het IPO en heeft de CIO Rijk de meting (en 

bijbehorende ambitie van het Nationaal Beraad) onder de aandacht gebracht onder 

rijksoverheden. 

In december zal de laatste 2017 meting uitgevoerd worden en tijdens de 

eerstvolgende vergadering gepresenteerd aan het Nationaal Beraad en wordt 

voorgelegd hoe de metingen verder kunnen worden voortgezet.  

 

Ad C.  Stand van zaken Digiprogramma adoptieplanning in GDI 

 [Bijlage C] 

In het Digiprogramma is afgesproken in 2017 een adoptieplanning op te stellen voor 

de adoptie van de open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst in GDI-

voorzieningen. 

De huidige stand van zaken is in kaart gebracht voor de Monitor 2017. Daaruit blijkt 

dat voorzieningen voor het overgrote deel de relevante standaarden hebben ingevoerd 

of de invoering hebben ingepland. De GDI-voorzieningen in de bijlage zijn gerangschikt 

op beheerorganisatie. 
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Momenteel worden deze beheerorganisaties benaderd met de vraag wanneer de 

standaarden die in dit overzicht nog niet zijn geïmplementeerd of ingepland, zullen 

worden ingevoerd. 

Beoogd wordt op basis daarvan een adoptieplanning aan het Nationaal Beraad van 

november 2017 te kunnen voorleggen, conform de afspraak in het Digiprogramma 

2017. 

 

Ad D. Brede attendering IV-meting en Monitor Open standaarden beleid 

Naast de verspreiding van de IV-meting via de eerder genoemde kanalen, heeft BFS de 

meest recente IV-meting en de Monitor Open Standaardenbeleid 2016 in september 

verspreid onder ruim 160 organisaties. 

 

Bij de Forum-bespreking van de Monitor Open Standaarden beleid 2016 kwam naar 

voren dat de Monitor weliswaar aan het Nationaal Beraad en Tweede Kamer wordt 

verzonden, maar desondanks weinig overheidpartijen de monitor kennen. Om die 

reden heeft Bureau Forum Standaardisatie in de afgelopen weken de Monitor 

verspreid. BFS heeft zowel bestuurders als overige medewerkers aangeschreven (per 

mail en brief) die bij die organisaties een rol hebben bij de toepassing van open 

standaarden.  

 

De namen en organisaties die BFS hiervoor van u ontving zijn meegenomen in deze 

mailing. Aanvullende suggesties zijn nog steeds welkom. 

 

Ad E. Lancering regelhulp: ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale 

 dienstverlening’ 

In november 2016 lanceerde Forum Standaardisatie de vierde editie van de 

handreiking ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor Digitale Dienstverlening’. Deze handreiking 

helpt overheidsorganisaties een inschatting te maken welk betrouwbaarheidsniveau 

past bij hun digitale diensten. Hiervoor bevat de handreiking een classificatiemodel dat 

in de nieuwe versie volledig is gebaseerd op de eIDAS-verordening. 

 

Classificatiemodel als online tool (regelhulp) 

In samenwerking met de RVO heeft BFS het classificatiemodel uit de handreiking 

inmiddels verwerkt in een online tool, een zogenaamde regelhulp. Gebruikers van de 

regelhulp kunnen aan de hand van een aantal vragen inschatten welk 

betrouwbaarheidsniveau voor hun dienst passend is. Na het doorlopen van de 

regelhulp krijgen gebruikers het passende niveau op het scherm gepresenteerd en 

indien gewenst in een downloadbare rapportage. 

 

De regelhulp is begin juli gelanceerd en is hier te vinden: 

https://betrouwbaarheidsniveaus.forumstandaardisatie.nl/  

 

In november 2017 zal de klankbordgroep van de handreiking bespreken of  de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf mei 2018 van kracht is,  

van invloed in op de handreiking. In de handreiking wordt momenteel namelijk 

meermaals verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgevens (WBP) die door de 

AVG vervangen wordt.   
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Ad F. Workshop PDF/A-publicatie en PDF/A-tooling 

BFS wordt steeds vaker benaderd door overheidsorganisaties die aangeven dat ze 

maatregelen willen nemen om te voldoen aan de wettelijke verplichting van 

Digitoegankelijkheid. Daarom organiseren wij op 23 november een workshop gericht 

op het publiceren van PDF/A-documenten die voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen. 

De workshop is praktisch gericht. Sprekers uit de overheid en de private sector delen 

kennis over het produceren en publiceren van PDF-documenten die voldoen aan de 

eisen van toegankelijkheid, duurzaamheid en openheid. 

 

De PDF-crawler die we dit jaar hebben laten implementeren, hebben we ingezet voor 

de Monitor 2017 om de adoptie van PDF/A en PDF 1.7 te meten bij de overheid. De 

PDF-crawler, die je zou kunnen zien als de ‘Internet.nl voor documentstandaarden’, 

wordt op dit moment verder doorontwikkeld met een betere user interface en hosting 

in de cloud. Hierdoor kunnen overheidsorganisaties in de nabije toekomst zelf hun 

websites doorlichten. 

 

Om het produceren en publiceren van toegankelijke, duurzame en open PDF te 

faciliteren, laten we dit jaar ook een MS Office naar PDF/A1-a-converter bouwen. Deze 

tool gaan we online beschikbaar stellen aan alle overheidsorganisaties. 

 

Ad G. ODF Plugfest 

Op 23 oktober 2017 organiseert de Open Document Society in samenwerking met de 

Italiaanse overheid het ODF Plugfest in Rome. Het ODF Plugfest stelt leveranciers van 

kantoorsoftware in de gelegenheid om hun software te testen op de correcte 

ondersteuning van de open documentstandaard ODF. Ook is er een presentatiesessie 

waarin sprekers van verschillende landen informatie delen over de adoptie van ODF in 

hun overheid. Ieder jaar worden ook grote commerciële spelers als Microsoft en Google 

expliciet uitgenodigd om deel te nemen aan het ODF Plugfest. Er is een goede kans dat 

Microsoft dit jaar van de partij zal zijn. 

 

Het ODF Plugfest maakt gebruik van het ODF autotest platform dat door NLnet en de 

Open Document Society is geïmplementeerd met financiële bijdrage van het Forum 

Standaardisatie.  Han Zuidweg (accountmanager documentstandaarden bij BFS) zal 

namens BFS deelnemen aan het ODF Plugfest. 

 

Ad H. Overige berichten 

 “Standard Business Reporting wint voor tweede keer Europese prijs”, 

https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/standard-business-

reporting-wint-voor-tweede-keer-europese-prijs/  

 “Eindhoven en Amsterdam vormen principes rondom data” waaronder het 

gebruiker van open standaarden, 

https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/eindhoven-en-amsterdam-

vormen-principes-rondom-data/ 

 “Tandje erbij met e-mailbeveiliging overheid”, 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/tandje-erbij-met-e-

mailbeveiliging-overheid.9568109.lynkx  

 “Zorgen voor veilig e-mailverkeer is een continu proces”, 

https://koppelvlak.logius.nl/nl/magazine/11906/821223/veilig_e-mailverkeer.html   
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