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FORUM STANDAARDISATIE  8 maart 2017 
 

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

 

Van: Stuurgroep open standaarden  

Aan:  Forum Standaardisatie 

Bijlagen:  FS 170308.3A Aanpak Monitor OSB 2017 
 FS 170308.3B Intentieverklaring Veilige E-mail 

Coalitie 

 

 

Ter besluitvorming  
U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

 

A. Aanpak monitor Open Standaarden Beleid 2017 

 

Ter kennisname 
U wordt gevraagd om kennis te nemen van: 

 

B. Lancering Veilige E-mail Coalitie 

 

C. Monitor Open Standaarden Beleid 2016 en aanvullende 

adoptiemaatregelen bekrachtigd door het Nationaal Beraad 

 

D. Vervolg onderzoek samenhang beveiligingsstandaarden 

 

E. Documentstandaarden 

 
F. Ondersteuning Platform Linked Data Nederland (PLDN) 

 
G. SIDN DNSSEC Inventarisatie 2017  
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Ter besluitvorming  
 

Ad A. Aanpak monitor Open Standaarden Beleid 2017 

[Bijlage A] 

 

 

U wordt gevraagd in te stemmen met bijgevoegde aanpak van de Monitor Open 

Standaarden Beleid 2017.  
 

 

In de bijlage vindt u de aanpak voor de Monitor Open Standaarden Beleid 2017. Deze 

zal in ieder geval dezelfde onderzoekselementen bevatten als de monitor van afgelopen 

jaar. Dat wil zeggen dat deze bestaat uit drie delen:  

 

A. Gebruiksgegevens (feitelijke toepassing van open standaarden) 

B. Voorzieningen (toepassing van relevante open standaarden) 

C. Aanbestedingen (compliance aan ‘pas toe of leg uit’-principe) 

 

Naar aanleiding van de bespreking van de Monitor 2016 in de forumvergadering van 

december, zijn enkele punten toegevoegd aan de aanpak voor de monitor van 2017. Zo 

worden in de Monitor 2017 bijvoorbeeld alle aanbestedingen genoemd die zijn 

onderzocht voor de aanbestedingentoets. In eerdere monitors werden alleen de 

geaggregeerde totalen genoemd. Daarnaast wordt vooral de presentatie van de 

gegevens aangepakt om het geheel meer inzichtelijk en aantrekkelijker te maken. De 

volledige aanpak vindt u in de bijlage. 

 

Ter kennisname  
 

Ad B. Lancering Veilige E-mail Coalitie 

[bijlage B] 

 

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid gaan gezamenlijk misbruik zoals 

phishing en het afluisteren van e-mail aanpakken. Daartoe hebben zij met steun 

van het ministerie van Economische Zaken de ‘Veilige E-mail Coalitie’ opgericht. 

Dit is bekend gemaakt tijdens het symposium van het Forum Standaardisatie. 

 

In de coalitie nemen de volgen partijen deel: PostNL, KPN, Betaalvereniging 

Nederland, DDMA, Thuiswinkel.org, VNO-NCW, MKB-Nederland, Stichting Zeker-

OnLine, Dutch Datacenter Association, Stichting DINL, XS4ALL, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijks-CIO), Fraudehelpdesk, Nederland 

ICT en de Belastingdienst. De deelnemers aan de ‘Veilige E-Mail Coalitie’ gaan 

binnen hun organisaties aan de slag met het invoeren van maatregelen voor het 

beveiligen van e-mailverkeer. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk 

vastgestelde standaarden. Op die manier kan zowel phishing als het afluisteren 

van e-mail worden tegengegaan. Daarnaast gaan zij het gebruik van  

e-mailbeveiliging verder versnellen door onderlinge kennisdeling en promotie. De 

betrokken partijen nodigen andere bedrijven en overheden uit om zich aan te 

sluiten en gebruik te maken van de kennis binnen de coalitie. Marcel Krom, CIO bij 

PostNL: “We zijn zelf vergevorderd met de implementatie van de moderne  

e-mailbeveiligingsstandaarden. Maar we realiseren ons dat alle partijen in het 

mail-ecosysteem mee moeten doen om het echt te laten werken. Daarom sluiten 

we graag aan bij de coalitie.” 
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Voor het gehele nieuwsbericht en de ondertekende intentieverklaring zie: 

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nederland-zorgt-voor-veilig-e-

mailverkeer 

 

 

Ad C. Monitor Open Standaarden Beleid 2016 en aanvullende 

adoptiemaatregelen bekrachtigd door het Nationaal Beraad 

2 februari jl. heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid de Monitor Open 

Standaarden Beleid 2016 besproken en bekrachtigd. Daarbij stemde het Nationaal 

Beraad tevens in met de door het Forum in december voorgestelde aanvullende 

adoptiemaatregelen n.a.v. de Monitor 2016.  

 

 

Ad D. Vervolg onderzoek samenhang beveiligingsstandaarden 

In de Regieraad Interconnectiviteit van januari 2017 is het rapport “Samenhang in 

ICT-beveiligingsstandaarden” dat VKA schreef in opdracht van Forum 

Standaardisatie aan de orde geweest. Dit rapport is eerder besproken in de 

Forum-vergadering van oktober 2016. In de regieraad is nu afgesproken dat 

Bureau Forum Standaardisatie met NCSC en BZK om tafel gaat om vervolgacties 

uit te werken.  

 

Ad E. Documentstandaarden 

 

Workshop ‘Praktijkcases born-digital overheidsinformatie’ 

Op 13 december organiseerde Forum Standaardisatie in samenwerking met het ECP de 

workshop ‘Praktijkcases born-digital overheidsinformatie’. Onder leiding van 

dagvoorzitter Gert-Jan Willighagen van het ministerie van OCW presenteerden sprekers 

van het Kadaster, KOOP, MinAZ en Rijkswaterstaat praktijkcases over duurzaamheid, 

toegankelijkheid en integriteit van overheidsinformatie en overheidsdata. Open 

standaarden als PDF/A, ODF en SKOS waren hierin onderwerp van discussie. De 

ongeveer zeventig aanwezigen van organisaties waaronder de ministeries van SZW, 

VWS, BZK, en VenJ, SSC-ICT, provincies, gemeenten, Waternet, Kinderbescherming, 

Erfgoedinspectie en het Schadefonds Geweldsmisdrijven zorgden voor levendige 

discussies. Aansluitend konden de aanwezigen op dezelfde locatie deelnemen aan de 

Eindejaarssociëteit van het ECP. 

 

Analysetool voor PDF 

In samenwerking met de Open Preservation Foundation (OPF) ontwikkelt Forum 

Standaardisatie een crawler tool die analyseert in welke mate documenten op 

(overheids)websites voldoen aan de PDF-standaarden op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst. Het 

doel is om deze tool te gebruiken om een beter beeld te krijgen van de adoptie van 

PDF/A1, PDF/A2 en PDF 1.7 bij de overheid. We overwegen de tool in te gaan zetten 

voor de monitor 2017. Een eerste versie van de PDF/A-crawler zal nog in het eerste 

kwartaal van 2017 beschikbaar zijn. Het plan is om de crawler in 2017 door te 

ontwikkelen met geautomatiseerde toegankelijkheidstests voor PDF documenten. 

 

Ad F. Ondersteuning Platform Linked Data Nederland (PLDN) 

Forum Standaardisatie ondersteunt ook in 2017 het Platform Linked Data Nederland 

(PLDN). In 2017 start het PLDN een nieuwe fase waarin het accent verschuift van 

experimenteren en evangeliseren naar actieve toepassing van linked open data bij de 

overheid. Om deze ontwikkeling vorm te geven gaan het Big Data Value Center 

(Almere) en ECP samen de bureaufunctie overnemen van Geonovum. De stuurgroep 

van het PLDN wordt gedragen door onder meer het Kadaster, Kennisnet, Waternet, 

Netwerk Digitaal Erfgoed, Geonovum, TNO, MinEZ, MinBZK en Forum Standaardisatie. 

 

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nederland-zorgt-voor-veilig-e-mailverkeer
https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nederland-zorgt-voor-veilig-e-mailverkeer
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Ad G. SIDN DNSSEC Inventarisatie 2017  

SIDN heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van DNSSEC bij 

Nederlandse domeinnamen. Hiervoor zijn 7.000 domeinnamen onderzocht van 

verschillende sectoren. SIDN concludeert dat het slecht is gesteld met de DNSSEC 

beveiliging van de domeinnamen. 46% van de onderzochte domeinen is voorzien van 

een digitale handtekening. Bij met name de bankensector (6%) en ISP’s (22%) blijft 

men achter.  

 

Overheden hebben de afgelopen jaren juist een grote stap gemaakt. Zij zitten met 59% 

flink boven het gemiddelde. Dit komt volgens SIDN door het feit dat DNSSEC voor 

overheden een ‘pas toe of leg uit’-standaard is en de bewustwording van overheden 

wordt vergroot met onder andere initiatieven zoals het Platform Internet Standaarden. 

 

De volledige rapportage vindt u hier: 

https://www.sidn.nl/downloads/reports/DNSSEC%20inventarisatie_5_190217%20(defin

itief).pdf 

 

 

 

 

 

 
SIDN | DNSSEC Inventarisatie 2017 (p.19) 

https://www.sidn.nl/downloads/reports/DNSSEC%20inventarisatie_5_190217%20(definitief).pdf
https://www.sidn.nl/downloads/reports/DNSSEC%20inventarisatie_5_190217%20(definitief).pdf
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