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Status adoptieactiviteiten nav Monitor OSB  
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Bijlagen: - 

   

Bij de bespreking van de Monitor OSB  in december 2016 benoemde het Forum 
onderstaande adoptieactiviteiten voor 2017. Hieronder wordt de stand van zaken 

van die activiteiten weergegeven (cursief).   
 
1. Verplichting breder delen en, waar nodig, harder aanzetten. 

 
De monitor wordt actiever dan voorheen verspreid onder de doelgroep, zodat de 
bekendheid met de monitor en daarmee het ‘pas toe of leg uit’ -beleid toeneemt. 
Daarbij is belangrijk om te benadrukken dat (Bureau) Forum Standaardisatie 
partijen kan helpen. Enerzijds met inschatten welke standaarden voor hen 
relevant zijn, anderzijds bij implementatie en hulpvragen. 
 

Actiepunten: 
 
a) Verspreid de monitor actief onder te deelnemers van het Nationaal Beraad en 
de partijen die zij vertegenwoordigen. 
 

Status  

Dit is gedaan. Begin 2017 via het Nationaal Beraad én in september via een 
brede mailing (zowel email als fysieke post) naar ruim 200 personen van (veelal) 
verschillende overheidsorganisaties.  Aanvullend is de meest recente 
informatieveiligheidsstandaarden meting meegestuurd.  
 

 
b) Doe hetzelfde met koepels zoals KING, ICCIO en Manifestgroep en ga met 
hen in overleg hoe de bekendheid van het beleid bij hun achterban vergroot kan 
worden. 
 

Status  

Met betrekking tot de meting van informatieveiligheidsstandaarden bij 
overheidsdomeinen,  is met verschillende partijen afgebroken dat zij periodiek 
de meest recente meting delen.  Met KING IBD bestaat deze afspraak al sinds 
eind 2016 en dit heeft effect. BFS krijgt veel vragen en feedback van gemeenten 
en de adoptie van de IV-standaarden  is bij gemeenten het afgelopen jaar het 

meest toegenomen.  Inmiddels hebben we soortgelijke afspraken met het IPO en 
ook het CIO Beraad verspreid de IV-meting actief onder departementen en 
uitvoerders.  
 
Met betrekking tot de Monitor OSB hebben we soortgelijke afspraken (nog) niet.  
De lancering van het nieuwe mandaat en de nieuwe constellatie (wat wordt het 
besluitvormende orgaan aan wie het Forum adviseert)  is een mooi moment om 

ook voor de bredere pas toe of leg uit verplichting structureel aandacht te 
vragen. 
 
c) Roep de koepels op om open standaarden actief bij hen op de overlegagenda 
te plaatsen. 
 

Status   

Zie b.   
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d) Zorg dat de Monitor wordt toegelicht in vakbladen zoals iBestuur 
 

Status   

Voor de Monitor OSB 2016 is dit niet gebeurd. Bij de Monitor OSB 2016 is voorrang 
gegeven aan het maken van een magazine met de belangrijkste informatie in 
duidelijke  infographics.  
 
Voor de monitor OSB 2017 ligt er een kans om deze te pluggen in vakbladen nu de 
resultaten nog actueel zijn.  Hiervoor is inmiddels contact opgenomen met iBestuur.    
 

e) Noem bij de volgende monitor alle aanbestedingen die zijn onderzocht. 

 

Status  

In de Monitor OSB 2017 zijn de onderzochte aanbestedingen van Rijksoverheden 

benoemd. BFS heeft ervoor gekozen in 2017 vooralsnog de aanbestedingen 
rijksoverheden te benoemen.  Voor die partijen geldt immers een rijksinstructie en 
daarmee de meest harde verplichting om te voldoen aan pas toe of leg uit.  In de 
monitor van komend jaar zal iedere aanbesteding afzonderlijk benoemd worden.  
 
 
f) Borg de mogelijkheid van het wettelijk verplichten van een aantal essentiële ‘pas toe 

of leg uit’ –standaarden in de wet GDI in 2017. (met min. BZK en min. EZ) 
 

Status  

De wet GDI biedt de minster van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid open 
standaarden via een AMvB te verplichten. Min BZK. is in november gestart met de 

beleidsvoorbereiding van dit punt.  Bij deze beleidsvoorbereiding wordt gekeken of er 

reeds situaties zijn waarin de verplichting van een open standaard via AmvB een 
passend middel is. Hierbij ligt de focus op informatiebeveiliging.  
BFS is inhoudelijk betrokken bij dit traject.  
 
 

2. Help partijen te voldoen aan ‘pas toe of leg uit’ 
 
Er zal nog duidelijker worden weergegeven wat er wanneer van partijen wordt 
verwacht en hoe (Bureau) Forum Standaardisatie daar, indien gewenst, bij kan helpen. 
 
Actiepunten:  
 

g) Verduidelijk de toepassingsgebieden van een aantal ‘pas toe of leg uit’ - 
standaarden. 
 

Status  

In 2017 is door het Forum een nieuwe syntax voor het beschrijven van het functionele 
toepassingsgebeid vastgesteld. Bij de toetsingprocedure voor nieuw aangemelde 
standaarden wordt deze syntax toegepast en ook voor een aantal reeds getoetste en 
opgenomen standaarden wordt het toepassingsgebied aangescherpt volgens de nieuwe 
syntax.    
 
h) Bied een toegankelijke plaats voor ‘explains’ (aanvullend op de huidige 

Rijksinstructie en begrotingsvoorschriften). 
 

Status  

Hiervoor is een ontwerp opgesteld dat wordt gerealiseerd in de doorontwikkeling van 
de website van het Forum. Waarschijnlijk wordt dit punt begin 2018 gerealiseerd.  

 
i) Geef meer informatie over het nut van de standaard voor het primaire proces 
bijvoorbeeld door het gebruik van use-cases. 
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Status  

Als onderdeel van het doorlopen van de toetsingprocedure van de pas toe of leg uit 
lijst worden, waar mogelijk,  use cases  opgenomen bij de beschrijving van de 
standaard. Daarnaast wordt bij iedere standaard reeds het ‘Nut’ van de standaard 

toegelicht op de website. De accountmanagers van BFS is gevraagd om ook voor de 
set reeds opgenomen standaarden, use-cases op te nemen bij de standaardinformatie. 
 
 
3. Monitoring en voortgang 
 
Door o.a. de toename in het aantal raamovereenkomsten wordt het moeilijker om 

aanbestedingen te beoordelen op het voldoen aan pas-toe-of-leg-uit. Daar staat 

tegenover dat er steeds meer zicht is de adoptie van standaarden via 
(GDI)voorzieningen en harde gebruiksgegevens. 
 
Actiepunten: 
 
j) Verken met min. BZK of en hoe in de volgende monitor raamovereenkomsten 

getoetst en beoordeeld kunnen worden 
 

Status  

Om meer inzicht te krijgen in het probleem, houdt BFS via Tendernet structureel bij of 

er raamovereenkomsten verschijnen waarbij open standaarden mogelijk relevant zijn. 
Indien een dergelijke aanbesteding verschijnt, gaat BFS bij de betrokkenen na of de 
standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst van toepassing zijn en hoe dit het best in 
de raamovereenkomst opgenomen kan worden. (kunnen de standaarden specifiek 
benoemd worden, of is een algemene verwijzing naar de pas-toe-of-leg-uit-lijst het 
best haalbare). In de loopt van 2018 zal BFS het Forum informeren over dit punt.  

 

k) Creëer en bekrachtig met het Nationaal Beraad een adoptieplanning van ‘pas toe of 
leg uit’ –standaarden in GDI voorzieningen 
 

Status  

Adoptieplanning is voorgelegd aan het Nationaal Beraad van 21 november en staat ter 
kennisname op de agenda van het Forum Standaardisatie van 13 december. 
 
 
l) Breidt de periodieke rapportage met de gebruikgegevens van de IV-standaarden uit 
 

Status  

BFS heeft sinds begin 2017, als onderdeel van de half-jaarlijkse Iv meting, de 550 
overheiddomeinen getoetst op alle pas toe of leg uit IV standaarden en deze gegevens 
gedeeld met de betrokkenen.  In de rapportage aan het Nationaal Beraad worden 

echter alleen de oorspronkelijke vijf standaarden genoemd (DNSSEC, TLS, DKIM,SPF 

en DMARC) omdat dit de standaarden zijn waar een streefbeeld voor is uitgesproken.  
 
BFS zal eind 2017 een laatste IV meting met de ‘set van vijf’ uitvoeren en vervolgens 
een suggestie doen hoe toekomstige metingen & rapportages eruit komen te zien.  
 
  

m) Meet en publiceer gebruiksgegevens van documentformaten 

 

Status  

BFS heeft in 2017 een webcrawler laten ontwikkelen die kan controleren hoeveel 

documenten er op een website aangeboden worden en welk bestandsformaat deze 

documenten hebben.  De resultaten van de top25 meest gebruikte overheidswebsites 

zijn opgenomen in de Monitor OSB 2017.  Naar verwachting kan BFS de crawler  in 

2018 op grotere schaal inzetten.   


