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notitie 
FORUM STANDAARDISATIE 12 juni 2019 
Agendapunt 5 Open standaarden, adoptie 
Nummer: FS190612.5 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep Open Standaarden 

Datum: 12-06-2019 

Versie: 1.0 

Bijlagen: 5B Verslag CTO Raad 22 mei 2019 
5C Agenderen Monitor-OS-en-IV-meting door Forum-leden 

 5D1 Kamerstukken m.b.t. Forum Standaardisatie en open standaarden Q2 
5D2 Monitor 2018 Analyse ministeries aangevuld met jaarverslagen van 15 mei 

 5G Reactie op Forum-vragen presentatie e-factureren-NL CIUS 
 
 

Samenvatting 
Ter bespreking 

A. Presentatie stand van zaken documentstandaarden en document-testtool (crawler) 
B. Verslag CTO Raad m.b.t. “Kennissessie Forum Standaardisatie" 22 mei 2019 
C. Agenderen Monitor en IV-meting door Forum-leden 

 

Ter kennisname 
D. Open standaarden en Forum Standaardisatie in kamerstukken met speciale aandacht voor 

het AO van 16 mei jl en de jaarverslagen van de ministeries.  
1. Kamerstukken m.b.t. Forum Standaardisatie en open standaarden, april en mei 2019 
2. Analyse Monitor 2018 ministeries en jaarverslagen ministeries 2018 

E. Status vervolgonderzoek één domeinnaamextensie  
F. Bijeenkomsten Betrouwbare Overheidsmail, Platform Internetstandaarden en MESSEU 
G. NL CIUS [toelichting voor belangstellenden direct aansluitend aan Forum-vergadering] 
H. Overig nieuws en ontwikkelingen 
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Ter bespreking 
Ad A. Presentatie stand van zaken documentstandaarden en document-
testtool (crawler)  
 

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om: 
kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. documentstandaarden en eventueel suggesties te 
doen. 

Toelichting 
Han Zuidweg van Bureau Forum Standaardisatie zal een presentatie geven over de stand van 
zaken m.b.t. de adoptie van documentstandaarden en de strategie die daarbij gevolgd wordt. 
Tevens een demonstratie van de document-testtool (crawler) die beschikbaar is op 
https://documentcheck.org. Bureau Forum Standaardisatie zet de crawler in voor een meting van 
de publicatie van documenten in toegankelijke open formats op overheidswebsites 

 

Ad B. Verslag CTO Raad m.b.t. “Kennissessie Forum Standaardisatie 
(presentatie)” 
[bijlage B] 

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om: 
kennis te nemen van het verslag van de CTO Raad m.b.t. adoptie van standaarden. 

Toelichting 
Via Yvonne van der Brugge zijn de Monitor Open Standaarden en de Meting 
informatieveiligheidsstandaarden geagendeerd in de CTO Raad. Op 22 mei gaven Larissa Zegveld, 
Yvonne van der Brugge en Ludwig Oberendorff een toelichting. Vervolgens hebben de leden van de 
CTO Raad gesproken over acties. In het bijgaand verslag komt een en ander terug. 

 

Ad C. Agenderen Monitor en IV-meting door Forum-leden 
[bijlage C] 

Ieder Forum-lid wordt gevraagd om:  
een update te geven over het verspreiden en agenderen van de monitor Open Standaarden en IV-
meting onder zijn/haar achterban. 

Toelichting 
1. De leden van het Forum Standaardisatie hebben afgesproken dat ieder Forum-lid de 

Monitor Open Standaarden 2018 en de laatste meting informatieveiligheidsstandaarden 
(hierna: IV-meting) actief onder de aandacht brengt bij zijn/haar eigen achterban.  

2. Daarnaast hebben de leden van het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid 
(OBDO) op 12 februari ingestemd om de Monitor Open Standaarden en de IV-meting te 
agenderen in hun organisatie en hun achterban, inclusief verschillende gremia waar beleid 
wordt ontwikkeld met een sterke ICT-component. Daarnaast stemden zij in met het 
aansturen op het opnemen van eventuele 'let uit' in het jaarverslag van hun organisatie 
dan wel de jaarverslagen van hun achterban.  

De laatste digitale magazines over de Monitor Open Standaarden en de IV-meting vindt u op 
https://magazine.forumstandaardisatie.nl/.  

https://documentcheck.org/
https://magazine.forumstandaardisatie.nl/
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In het voorliggende overzicht vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken voor zover 
bekend en de gremia waarin de Monitor Open Standaarden en IV-meting (kunnen) worden 
besproken.  
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Ter kennisname 
 

Ad D. Kamerstukken m.b.t. Forum Standaardisatie en open standaarden, 
april en mei 2019: let vooral op de jaarverslagen en het AO van 16 mei jl.  
[bijlagen D1 en D2] 

Het Bureau Forum Standaardisatie heeft via Officiële Bekendmakingen een abonnement op de 
zoekvragen “Forum Standaardisatie” en “open standaarden”. Op basis hiervan, krijgt het Forum 
Standaardisatie vier keer per jaar een overzicht.  

Bijlage D1 bevat het overzicht over de periode april tot en met mei 2019. Let hierbij vooral op de 
jaarverslagen van de ministeries en de passage uit het conceptverslag van het AO Digitale 
Overheid van 16 mei jl. waaruit blijkt dat Kamerlid Smeulders (Groen Links) het Forum 
Standaardisatie meer doorzettingsmacht zou willen toekennen.  

Bijlage D2 zet voor wat betreft de ministeries de resultaten van de Monitor 2018 af tegen de 
passages uit de jaarverslagen. Merk op hoe vooralsnog geen enkel ministerie uitlegt volgens de 
Rijksinstructie en de Rijksbegrotingsvoorschriften.  
 

Ad E. Status vervolgonderzoek één domeinnaamextensie 

In aansluiting op de resultaten van het gebruikersonderzoek ‘Herkenbaarheid van en vertrouwen in 
overheidswebsites en e-mail’ (https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-
onderwerpen/informatieveiligheid/herkenbaarheid-van-overheidswebsites-en-e-mail/), werkt BZK  
aan de inrichting van een interbestuurlijk project. In het project zal een impactanalyse worden 
uitgevoerd ten behoeve van verdere besluitvorming inzake invoering van een uniforme 
domeinnaam-extensie voor de Nederlandse overheid. Het doel van deze analyse is om een beter 
beeld te krijgen van de voordelen/kansen en nadelen/risico’s qua migratie, beheer en gebruik. 
Naar verwachting zullen de projectresultaten eind 2019 beschikbaar zijn. 

De ambtelijke werkgroep (met o.a. DPC/AZ, NCSC, Gebruiker Centraal, CIO Rijk, BFS en BZK) is 
voor het eerst bij elkaar geweest. Het Kantar-onderzoek werd daar gepresenteerd en het door BZK 
opgestelde projectplan werd besproken. Ook is er door het projectteam gesproken met Wigo4IT 
dat interesse heeft om een pilot te doen. Voor de begeleidingscommissie (op directeurs-niveau) zal 
binnenkort een eerste bijeenkomst worden gepland.  

Zoals eerder in het Forum Standaardisatie besproken, zal Forum-voorzitter Larissa Zegveld 
deelnemen in de begeleidingscommissie. Bureau Forum Standaardisatie zal een adviserende rol 
vervullen in het projectteam en ook deelnemen in de ambtelijke werkgroep. 

 

Ad F. Bijeenkomsten Betrouwbare Overheidsmail, Platform 
Internetstandaarden, en MESSEU 

Betrouwbare Overheidsmail 
Op 11 april vond het 20ste BOM plaats met presentaties door Tweede Kamer (ervaring), gemeente 
Den Bosch (DANE-verificatie), leverancier E-zorg (ondersteuning mailbeveiligingsstandaarden), 
NCSC (nieuwe TLS-richtlijnen), en door BFS (meting informatieveiligheidsstandaarden). 

Gebruikersoverleg Internet.nl-API 
Op 9 mei vond een gebruikersoverleg Internet.nl-API plaats met onder andere een demonstratie 
van het in ontwikkeling zijnde dashboard voor de Internet.nl API door Elger Jonker (Internet 
Cleanup Foundation). Vanuit BFS gaf Robin Gelhard over de meting 
informatieveiligheidstandaarden van maart 2019 vertellen. Er waren meer dan 20 aanwezigen 
onder wie verschillende overheden (o.a. DPC/AZ, provincie Groningen, Autoriteit Telecom en 
ICTU). 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/informatieveiligheid/herkenbaarheid-van-overheidswebsites-en-e-mail/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/informatieveiligheid/herkenbaarheid-van-overheidswebsites-en-e-mail/
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Derde Workshop ‘Modern E-mail Security Standards for EU governments’ 
Op 28 mei vond de derde workshop over Moderne Email standards for EU governments (MESSEU) 
plaats in Londen. Aan de workshop namen ongeveer 25 vertegenwoordigers van landen en een 
klein aantal experts deel. De workshop werd georganiseerd door NCSC-UK, NCSC-NL en Forum 
Standaardisatie.  

Tijdens de workshop waren er presentatie door UK, Comcast, LU, SIDN, PT en NL. Uit een door NL 
met Internet.nl uitgevoerde meting kwam naar voren dat met name Estland en Portugal 
aanzienlijke progressie hadden geboekt sinds de vorige workshop in Den Haag (december 2018). 
Portugal heeft aangeboden om aan het einde van 2019 de volgende MESSSEU-workshop te willen 
organiseren. 

Tijdens MESSEU-workshops staat het uitwisselen van kennis en ervaring met de adoptie van 
moderne e-mailstandaarden voor vertrouwelijkheid (STARTTLS en DANE) en tegen phishing 
(DMARC, DKIM, SPF) centraal.  

 

Ad G. Reactie op Forum-vragen presentatie e-factureren-NL CIUS 
[bijlage G] 

Tijdens de Forum-vergadering van 24 april gaf het Forum enkele vragen en suggesties mee bij de 
presentatie over NLCIUS & e-Facturatie van Justin de Jager (Ministerie van BZK). In bijlage G vindt 
u een notitie met beantwoording van deze vragen. Gezien de volle Forum-agenda zal de notitie 
kort worden toegelicht direct na de Forum-vergadering door Victor den Toom en Justin de Jager 
(tussen 12:00 en 13:30 incl. lunch). Dan is er ook ruimte voor vragen. 

 

Ad H. Overig nieuws en ontwikkelingen 

• “NTA 7516 'Veilige e-mail in de zorg' beschikbaar voor het veld”, https://www.nen.nl/NEN-
Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NTA-7516-Veilige-email-in-de-zorg-beschikbaar-voor-
het-veld-1.htm  

• Kantara vraagt om review van SAML V2.0 Interoperability Deployment Profile V2.0 (Draft), 
https://kantarainitiative.org/pipermail/wg-fi/2019-May/001476.html 

 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NTA-7516-Veilige-email-in-de-zorg-beschikbaar-voor-het-veld-1.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NTA-7516-Veilige-email-in-de-zorg-beschikbaar-voor-het-veld-1.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NTA-7516-Veilige-email-in-de-zorg-beschikbaar-voor-het-veld-1.htm
https://kantarainitiative.org/pipermail/wg-fi/2019-May/001476.html
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