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Ter bespreking
Ad. A. Agendapunt 5d. Standaardisatie van het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid van
29 november 2018
[Bijlage A]

Voor het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid van 29 november jl. stonden onderstaande onderwerpen en
besluitvorming op de agenda. Ter vergadering volgt een terugkoppeling over hetgeen besloten is.
Aan het OBDO werd gevraagd:

1. Kennisnemen halfjaarlijkse meting informatie veiligheid (IV-) standaarden (eind september 2018)

In de bijlage is meer informatie over de meting en de uitkomsten per organisatie te vinden.
Call to action: U wordt gevraagd deze bijlage binnen uw organisatie/achterban te verspreiden (bijv. via CIO’s, CTO’s
& CISO’s), en aan te sturen op implementatie bij achterblijvers, bijvoorbeeld door agendering via de koepels. Het
Forum Standaardisatie helpt daarbij desgewenst graag.

2. [Hamerstuk] Mutaties pas-toe-of-leg-uit lijst en aanbevolen lijst Beslispunt [Hamerstuk]: Het OBDO stemt in met
a)

b)

c)
d)
e)
f)

(i) plaatsing van versie 1.3 van de internet veiligheid standaard TLS op de pas-toe-of-leg-uit-lijst met
behoud van versie 1.2 als terugval-optie
(ii) verwijdering van versies 1.0 en 1.1 van TLS van de pas-toe-of-leg-uit-lijst als terugval-opties
(i) Handhaving van de wettelijk verplichte Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 op de pastoe-of-leg-uit lijst tot september 2019
(ii) Gelijkschakeling van de versie van EN 301 549 op de pas-toe-of-leg-uit lijst met de versie waar het
Tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid naar verwijst.
uitbreiding van het functioneel toepassingsgebied van de e-mail veiligheid standaarden tegen
afluisteren STARTTLS en DANE op de pas-toe-of-leg-uit lijst naar zowel ontvangende als verzendende
e-mail servers.
de verwijdering van de afvalverwerking informatie uitwisselingstandaard STOSAG 1.0 van de pas-toeof-leg-uit lijst.
de plaatsing van de Linked Data standaard SHACL op de lijst aanbevolen standaarden.
de plaatsing van S/MIME op de lijst aanbevolen standaarden voor organisaties die een hoog niveau
van veiligheid vereisen voor de integriteit van e-mails.

Ad. B. Werkplan Forum Standaardisatie 2019
[Bijlage B]
Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om het werkplan Forum Standaardisatie 2019 vast te stellen. Daarna wordt
het werkplan ter accordering voorgelegd aan het OBDO.

Het werkplan Forum Standaardisatie 2019 staat ter vaststelling op de agenda. Het werkplan heeft betrekking op het jaar
2019, maar is opgesteld met het oog op de periode 2019-2021. Net als voorgaande jaren is het volgens de zogenaamde
OGSM 1-methode opgesteld: in één oogopslag op één A4 is zichtbaar wat we willen bereiken, hoe we dat willen bereiken en
welke acties we daarvoor nodig achten.
Voor de periode 2019-2021 hebben we de volgende kwalitatieve doelstelling (objective) geformuleerd: Het Forum
Standaardisatie zorgt voor een beter en veiliger verbonden overheid door het belang van open ICT-standaarden duidelijk te
maken, relevante open standaarden te selecteren en het gebruik te bevorderen. Om dit te bereiken (strategies) zetten we in
op verkenningen, toetsen en verplichten, het bevorderen van het gebruik, monitoring en advies & communicatie.
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OGSM: Objective, Goals, Strategies, Measures
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De uitvoering van het werkplan Forum Standaardisatie gebeurt grotendeels door het Bureau Forum Standaardisatie.
Concreet houdt dit in (measures) dat we vanzelfsprekend de toetsingsprocedure voor de lijsten blijven doen en
aangesloten blijven op internationale/Europese standaardisatie. Ook adviseren we het Overheidsbrede Overleg Digitale
Overheid (OBDO) over interoperabiliteits- en standaardisatievraagstukken. Daarnaast bevorderen we het gebruik van open
standaarden met een focus op toepassing van informatieveiligheidsstandaarden, toegankelijkheids- en
contentstandaarden en API-standaarden. Het gebruik wordt jaarlijks gemonitord, net als het uitvragen van open
standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst in aanbestedingen en toepassing in voorzieningen. Parallel meten we
halfjaarlijks het gebruik van de informatieveiligheidsstandaarden. Voor communicatie geven we invulling aan het
communicatieplan met als speerpunten het publiceren van digitale magazines en artikelen in relevante media en het
verhogen van het aantal bezoekers van onze site.
Het werkplan is gebaseerd op voorgaande werkplannen en de inhoudelijke discussies over de op te pakken onderwerpen in
het Forum eind 2017. Het concept werkplan is in de oktobervergadering door het Forum besproken en aangevuld. Na
vaststelling door het Forum zal het werkplan - conform Instellingsbesluit - ter accordering worden voorgelegd aan het
OBDO.

Ter kennisname
Ad. C. Stand van zaken standaardisatie-agenda
In het kader van de NL Digibeter agenda van Staatsecretaris Knops wordt gewerkt aan het opzetten van de
standaardisatie-agenda, waarin ook aandacht is voor toezicht en handhaving
(p.50, https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2018/07/nl-digibeter-agenda-digitale-overheid.pdf)
Ter vergadering wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Ad. D. Stand van zaken nieuwe voorzitter
De huidige voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn heeft aangegeven op termijn zijn taken
graag over te dragen aan een opvolger. Thans loopt een verkenning naar een nieuwe voorzitter. Ter vergadering wordt u
bijgepraat over de stand van zaken.
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