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Het Nationaal Beraad wordt gevraagd in te stemmen met:
1. Het opnemen van een standaard voor wifi netwerken (WPA2-Enterprise)
op de ‘pas toe of leg uit’-lijst;
2. Het opnemen van een standaard voor archeologische informatie
(SIKB0102) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst en het toekennen van
uitstekend beheer;
3. Het opnemen van een nieuwe versie van een standaard voor juridische
informatie (BWB) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst en het toekennen van
uitstekend beheer.

Toelichting op het ‘pas toe of leg uit’-beleid
Het is kabinetsbeleid dat open standaarden overheidsbreed worden gebruikt op
basis van een pas toe of leg uit-regime voor standaarden van de ‘pas toe of leg uit’lijst van het Forum Standaardisatie. De bekrachtiging van de standaarden die op
deze lijst worden geplaatst, op advies van het Forum Standaardisatie, ligt bij
Nationaal Beraad.
Overheden en semi-overheden zijn verplicht om de relevante standaarden met de
status ‘pas toe of leg uit’ te vragen bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/diensten (‘pas toe’). Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en hierover
moet verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag ('leg uit'). Gebruik van
deze standaarden verbetert de digitale communicatie (interoperabiliteit) en
daarmee de samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en
bedrijven en overheden en burgers. Daarnaast kunnen open standaarden door
iedere leverancier worden ingebouwd, wat de leveranciersafhankelijkheid (vendor
lock-in) voor overheden vermindert. Het proces voor het toetsen van standaarden
is transparant en robuust op basis van expertsessies en openbare consultaties.
Over de status uitstekend beheerproces
Als een standaardisatieorganisatie het beheer van een standaard goed heeft
geregeld, kan besloten worden dat voor het opnemen van (toekomstige) nieuwe
versies van die standaard geen aanvullende toetsingsprocedure nodig is. Wel voert
het Bureau Forum Standaardisatie altijd een controle uit op de gevolgde procedure
en zal het Forum over de nieuwe versie worden ingelicht.
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Hieronder worden de beslispunten toegelicht.
Datum
5 juni 2014

Ad.1 Het opnemen van een standaard voor wifi netwerken (WPA2Enterprise)
Over de standaard
WPA2-Enterprise maakt het mogelijk om veilige wifi-netwerken op te zetten. De
standaard is verwerkt in toepassingen als Rijks2air en Govroam
(plaatsonafhankelijk werken door elke ambtenaar in elk overheidsgebouw) en
specificeert de beveiligingsmechanismen bij het tot stand brengen van toegang tot
een wifi-netwerk. Plaatsing op de lijst met de status ‘pas toe of leg uit’ geeft een
duidelijk signaal dat WPA2-Enterprise de te verkiezen standaard is voor
Wifinetwerken en noodzakelijk om eindgebruikers op een veilige wijze roaming te
bieden. Daarom heeft de adoptie van de standaard een extra stimulans nodig.
Na het toetsen van de standaarden aan de criteria en de doorlopen procedure 1
adviseert het Forum aan het Nationaal Beraad om in te stemmen met:
1. Opname van WPA2-Enterprise op de ‘pas toe of leg uit’-lijst met de daarbij
behorende adoptieadviezen.
2. Het door de expertgroep gedefinieerde functionele toepassingsgebied en
organisatorische werkingsgebied.
•

•

Toepassingsgebied WPA2-Enterprise: Voor veilige, met behulp van een
account geauthenticeerde toegang tot een wifi-netwerk van een (semi-)
overheidsorganisatie.
Het organisatorisch werkingsgebied: overheden (Rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke
sector.

Ad.2 Het opnemen van een standaard voor archeologische informatie
(SIKB0102) en het toekennen van uitstekend beheer
De SIKB0102 is een standaard voor de uitwisseling van archeologische informatie.
Deze informatie wordt verzameld tijdens het uitvoeren van archeologisch
onderzoek. Een opgravende instantie, overheidsorganisatie of bedrijf dat
archeologisch onderzoek doet heeft de plicht om de verzamelde informatie
beschikbaar te stellen aan een verschillende depots. Dit kunnen zowel landelijke,
provinciale en als gemeentelijke depots zijn. De structuur, het formaat en de
waarden voor de uitwisseling van deze informatie staat in de SIKB0102.
Op dit moment is de uitwisseling van deze informatie veelal niet-gestandaardiseerd.
Depots hebben specifieke vereisten voor de aanlevering van informatie en
leveranciers hebben eigen koppelvlakken. De werkwijze voor uitwisseling is
daardoor niet efficiënt. Vanuit het veld is er behoefte aan een keus voor welke
standaard te gaan en het naast elkaar bestaan van concurrerende standaarden te
voorkomen. Plaatsing op de lijst is een belangrijk hulpmiddel om deze richting te
bepalen. Mede omdat de standaard sectoroverstijgend is en zowel van toepassing is
op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

1
Documentatie over de procedure, het expertadvies en het forumadvies met adoptiemaatregelen zijn te vinden op:
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/wpa-2-enterprise
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Na toetsing van de criteria en de doorlopen procedure 2 adviseert het Forum aan het
Nationaal Beraad om in te stemmen met:
1. Opname van SIKB0102 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst met de daarbij behorende
adoptieadviezen;
2. Het door de expertgroep gedefinieerde functionele toepassingsgebied en
organisatorische werkingsgebied.
•

•

Datum
5 juni 2014

Toepassingsgebied: Voor de digitale uitwisseling van archeologische
informatie tussen opgravende instanties, vondstendepots en/of
archeologische registers.
Organisatorisch werkingsgebied: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector.

3. SIKB voor de SIKB0102 standaard het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ toe
te kennen.

Ad.3 Een nieuwe versie opnemen van een standaard voor juridische
informatie (BWB) en het toekennen van uitstekend beheer
Het Basis Wetten Bestand (BWB) is gericht op standaardisatie van unieke,
eenvormige verwijzing naar centrale wet- en regelgeving. Hiermee wordt de
interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen
kennen naar wet- en regelgeving bevorderd. Het citeren, vinden en verbinden van
wet- en regelgeving wordt daardoor minder tijdrovend, minder foutgevoelig en
minder ingewikkeld.
Juriconnect BWB versie 1.3 is reeds opgenomen op de lijst voor ‘pas toe of leg uit’.
De meerwaarde van versie 1.3.1 ten opzichte van de vorige versie van de
standaard is dat fijnmaziger verwijzingen naar wet- en regelgeving met elkaar
kunnen worden gedeeld en de status ‘uitstekend beheer’ is aangevraagd.
Het toepassingsgebied en het organisatorische werkingsgebied blijft gelijk en na
toetsing van de criteria en de doorlopen procedure 3 adviseert het Forum aan het
Nationaal Beraad om in te stemmen met:
1. Het op de ‘pas toe of leg uit’-lijst aanpassen van BWB naar versie 1.3.1 en de
daarbij behorende adoptieadviezen;
2. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) voor
de BWB standaard de status ‘uitstekend beheerproces’ toe te kennen.

2
Documentatie over de procedure, het expertadvies en het forumadvies met adoptiemaatregelen zijn te vinden op:
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/sikb0102
3
Documentatie over de procedure, het expertadvies en het forumadvies met adoptiemaatregelen zijn te vinden op:
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/bwb-0
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