FS 180425.4

Forum Standaardisatie
www.forumstandaardisatie.nl
info@forumstandaardisaties.nl
Bureau Forum
Standaardisatie
gehuisvest bij Logius
Postadres
Postbus 96810
2509 JE Den Haag
Bezoekadres

FORUM STANDAARDISATIE 25 april 2018

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Bij bezoek aan Logius is

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

Van:
Aan:
Bijlagen:

legitimatie verplicht

Stuurgroep open standaarden
Forum Standaardisatie
A. Brief staatssecretaris Knops over monitor Open
Standaarden 2017 en IV-meting
B. Overzicht uitgevoerde acties mbt agendering
resultaten van monitor en IV-meting door
Forum-leden

Ter bespreking
U wordt gevraagd te bespreken:
A. Brief staatssecretaris Knops aan Tweede Kamer over monitor en IV-meting
[bijlage A]
B. Agenderen resultaten van monitor en IV-meting door Forum-leden
[bijlage B]
Ter kennisname
U wordt gevraagd kennis te nemen van:
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Update acties document- en content-standaarden
Onderzoek eDelivery (samenhang met dossier Digikoppeling)
Overleg Betrouwbare OverheidsMail (BOM)
Workshop “on modern e-mail security standards for EU governments”
Verslag van deelname aan de Dag voor de Rijksinkoop d.d. 29 maart jl.
Overig nieuws
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Ter bespreking
Ad A. Brief Knops aan Tweede Kamer over monitor en IV-meting
[bijlage A]
Staatssecretaris Knops van BZK heeft op 27 maart jl. de Monitor Open Standaarden
2017 en de meting Informatieveiligheidsstandaarden van begin 2018 aan de Tweede
Kamer aangeboden. Hiermee zijn beide rapporten breed gecommuniceerd en in te zien
via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-530.html
Van de monitor en de meting zijn ook online magazines verschenen op
https://magazine.forumstandaardisatie.nl/
Ad B. Agenderen resultaten van monitor en IV-meting door Forum-leden
[bijlage B]
Onlangs is Forum-leden per e-mail gevraagd om de resultaten van de monitor en IVmeting te verspreiden en te agenderen onder de eigen achterban. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van de online magazines en van Internet.nl.
Het bureau helpt u eventueel graag verder op weg met het geven van een presentatie
over de IV-meting in uw (koepel)overleg, het leveren van een selectie van de
Internet.nl-meetresultaten voor uw doelgroep, en het beantwoorden van eventuele
vragen uit uw organisatie(s). Bijgaand treft u een overzicht aan waarin per Forum-lid
de tot nu toe uitgevoerde acties terugkomen.

Ter kennisname
Ad C. Update acties document- en content-standaarden
Op 22 mei organiseert BFS een speciale workshop PDF en toegankelijkheid, gericht op
een aantal overheidsorganisaties die om adoptieondersteuning hebben gevraagd. Aan
deze workshop zullen naast de Nederlandse Zorgautoriteit waarschijnlijk de Autoriteit
Consument en Markt, Planbureau voor de Leefomgeving en Tweede Kamer der StatenGeneraal deelnemen. De workshop zal een praktisch ('hands-on' karakter hebben).
Naast kennisoverdracht en –uitwisseling zal ook verkend worden waar behoeften
liggen en hoe daar vanuit het Forum Standaardisatie een bijdrage aan kan worden
geleverd. Dit met het oog op de bredere workshop die voor het najaar
geprogrammeerd staat, maar ook om een community te bouwen en belanghebbenden
van verschillende organisaties bij elkaar te brengen.
We onderzoeken of er software kan worden ontwikkeld die de productie ondersteunt
van documenten die voldoen aan zowel PDF/UA-1 als PDF/A-2a. Dit is van belang
omdat veel documenten van overheidsorganisaties zullen moeten voldoen aan zowel
de Archiefwet als de aankomende wetgeving op de digitale toegankelijkheid. Voor de
combinatie van PDF/UA-1 met PDF/A-2a bestaat weinig marktondersteuning. Verder
wordt uitgezocht hoe de doorontwikkeling van de crawler kan worden gerealiseerd. De
hoogste prioriteit is nu om de crawler te hosten bij een (Nederlandse) provider die
100% scoort op internet.nl.
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Ad D. Onderzoek eDelivery (samenhang met dossier Digikoppeling)
Afgelopen december heeft Bureau Forum Standaardisatie VKA gevraagd een onderzoek
te doen naar het huidige en toekomstige gebruikerspotentieel van eDelivery in
Nederland.

Wat is het?
eDelivery is een EU bouwblok bedoeld om veilige, grensoverschrijdende digitale
dienstverlening tussen EU-lidstaten mogelijk te maken. Zonder dat een burger of
bedrijf daarvoor fysiek informatie moet ophalen of brengen. Het koppelvlak is enigszins
vergelijkbaar met de functie die digikoppeling binnen Nederland heeft voor
sectoroverstijgende informatie-uitwisseling en informatie-uitwisseling met de
basisregistraties. Ze zijn echter niet direct compatible.
Waar gaat het onderzoek over?
Vanuit verschillende Nederlandse sectororen dient men aan de sluiten op eDelivery,
maar deze sectoren gebruiken veelal al eigen sectorale standaarden, die niet zonder
meer compatible zijn. Bovendien wordt met behulp van die sectorale standaarden vaak
al grensoverschrijdend informatie uitgewisseld. Dit roept de vraag op hoe hier het best
mee kan worden omgegaan.
VKA inventariseert de verwachte impact en haalbaarheid van de volgende scenario’s
voor de adoptie van eDelivery in Nederland:
•
•
•

Aansluiten op eDelivery wordt alleen mogelijk vanaf Digikoppeling
Aansluiten op eDelivery kan ook vanuit verschillende sectorale standaarden
eDelivery en Digikoppeling worden compatible gemaakt, waardoor het vertalen
van Digikoppeling naar eDelivery niet langer nodig is (concreet: Digikoppeling
gaat EbMS 3/AS4 gebruiken zoals eDelivery dat ook doet).

Tot slot bekijkt VKA of eventuele aanmelding van eDelivery voor de pas-toe-of-leg-uitlijst zinvol is, gezien bovenliggende vraagstuk.
Tijdens de Forumvergadering in juni worden de uitkomsten van het onderzoek aan het
Forum gepresenteerd.
Ad E. Overleg Betrouwbare OverheidsMail (BOM)
Met enige regelmaat organiseert Bureau Forum Standaardisatie het overleg
Betrouwbare OverheidsMail (BOM). Het overleg is gericht op kennisuitwisseling over
moderne mailbeveiligingsstandaarden, zoals STARTTLS, DNSSEC en DANE (voor
vertrouwelijk transport) en DMARC, DKIM en SPF (regenphishing/spoofing).
Deelnemers zijn o.a. Belastingdienst, DPC/AZ, VNG/IBD, Logius, NCSC, DICTU, UWV,
SSC-ICT en MinJenV. Het volgende 16de overleg staat gepland voor dinsdag 15 mei.
Ad F. Workshop “modern e-mail security standards for EU governments”
Op vrijdag 8 juni organiseert Forum Standaardisatie in samenwerking met NCSC en de
Duitse overheidsorganisatie BSI in München de workshop “modern e-mail security
standards for EU governments”. Tot de doelgroep behoren de verschillende EUlidstaten en het doel is om door kennisuitwisseling de implementatie van moderne emailbeveiligingsstandaarden in Europa verder te versnellen.
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Ad G. Verslag van deelname aan de Dag voor de Rijksinkoop d.d. 29 maart jl.
Op 29 maart jl. was de Dag voor de Rijksinkoop, georganiseerd door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De belangstelling voor deze dag was
enorm. Er was ruimte voor 250 mensen op de locatie van Rijnstraat 8, en er stonden
minstens zoveel mensen op de wachtlijst. Dit was het tweede jaar dat het Forum
Standaardisatie op deze dag vertegenwoordigd was met een workshop rond het thema
‘vragen om open standaarden bij inkoop’. De workshop was interactief ingericht met
veel ruimte voor feedback op de producten van het Forum Standaardisatie, zoals de
Montor Open Standaarden, de betaversie van de Beslisboom, de handreiking “Vragen
om open standaarden bij inkoop”, de lijst van open standaarden op de website, en het
magazine “Standaardwerken 2018 - Het belang van verbinden”.
Hoewel de reacties over het algemeen positief waren, viel op dat veel inkopers vooral
verrast waren over het bestaan van open standaarden en het Forum Standaardisatie.
BFS gaat dus door op de ingeslagen weg van het geven van workshops en presentaties
voor inkopers maar vraagt daarbij uitdrukkelijk ook aan de Forumleden om nut en
noodzaak van open standaarden ook kenbaar te maken aan de eigen inkoopafdelingen
(voor zover aanwezig). Uiteraard kan BFS hierbij helpen door promotiemateriaal te
verstrekken en presentaties te komen geven.
De Dag voor de Rijksinkoop eindigde met een plenair gedeelte, waarbij aandacht was
voor de toen net naar de Tweede Kamer gestuurde Monitor Open standaarden 2017.

Ad H. Overig nieuws
•
•

•

INSPIRE 2018 conferentie in Antwerpen, 18-21 september 2018,
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/inspire-europese-leefomgeving
Overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd,
https://www.logius.nl/over-logius/actueel/item/titel/overzicht-leveranciersmarktscan-digikoppeling-gepubliceerd-1/
PDF Days Europe 2018, 14-16, 2018, https://www.pdfa.org/event/pdf-dayseurope-2018/
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