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Bijlage bij Kamerstuk UWV Informatieplan 2019-2023
Forum Standaardisatie: Pagina 19
“Door verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR2017-UWV,
Security by design) is de beveiliging van onze informatievoorziening toegenomen. In 2018 is ook
de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vastgesteld en geïmplementeerd. De wijzigingen
zullen ook in 2019 en verder nog actie vragen. De Wet digitale overheid (WDO) wordt met ingang
van 2019 van kracht en vraagt veilige en betrouwbare interactie tussen Nederlandse burgers en
bedrijven met de (semi-) overheid, onder andere met aansluiting op het eID-stelsel. De wet stelt
daarnaast open standaarden verplicht voor toegankelijkheid en voor
informatieveiligheid. Dit brengt voor UWV activiteiten mee op de verplichte toepassing
van beveiligingsstandaarden uit de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum
Standaardisatie, waar die tot nu toe nog optioneel waren.”

Datum publicatie 08-01-2019

Bijlage bij Kamerstuk Bijlage 2 Eindrapportage maatschappelijke kosten-batenanalyse
concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys en PBLQ, Rotterdam, 2 november 2018)
Forum Standaardisatie: Noot onderaan pagina 48
“Standaarden (metadata, formaten) dienen geschikt te zijn voor de brede doelstellingen die de
bestuursorganen met een vernieuwde informatiehuishouding nastreven. Er is een aantal metadata
standaarden beschikbaar dat daarvoor de basis
kan vormen of daar nu al geschikt voor is. De documentstandaarden op de ´pas toe of leg
uit´ lijst van het Forum standaardisatie zijn ongedifferentieerd om zonder nadere
voorschriften tot de benodigde standaardisatie te komen.”

Datum publicatie:29-01-2019

Overig: Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Open standaarden: alinea op pagina 3
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“Het open karakter van het kader onderstreept de autonomie van de instelling en de eigen
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Het open karakter draagt bij aan het eigenaarschap van
docenten en studenten. Aan de hand van de open standaarden reflecteert het panel in de
gesprekken op de eigen visie op goed onderwijs, de wijze waarop daar uitvoering aan wordt
gegeven en de evaluatie en resultaten. Door gebruik van open standaarden bestaat
eveneens ruimte voor variatie in de uitvoering en de inrichting van het onderwijsbeleid,
eventueel ook tussen de verschillende onderdelen van de instelling.”

Datum publicatie: 30-01-2019

Kamerstuk: Brief regering
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Aanpak implementatie
programma eID
Forum Standaardisatie: Bijlage 1. Indicatie betrouwbaarheidsniveaus.
“Onderstaande tabel geeft een indicatie van de wijze waarop de dienstverlening van
overheidsaanbieders kan worden ingeschaald. De criteria uit de tabel komen uit de Handreiking
betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie.”

Datum publicatie: 31-01-2019

Besluiten van algemene strekking
Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 17 januari 2019, kenmerk 1464902185563-PZo, houdende vaststelling van beleidsregels en subsidieplafond inzake het
subsidiëren van transparantie over de kwaliteit van zorg 2019 (Besluit vaststelling
beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019)
Open standaarden: pagina 7 onder k
Projecten stellen hun producten en/of diensten beschikbaar in het publieke domein (via relevante
websites en via open standaarden die passen binnen de afsprakenstelsels en architectuur die in
het Informatieberaad7 zijn overeengekomen)

Februari 2019

Datum publicatie: 05-02-2019

Kamervragen zonder Antwoord: Schriftelijke vragen
De last onder dwangsom wergeversportaal UWV
Forum Standaardisatie: Vraag 3
“Klopt het bericht, dat wanneer er sprake is van een apart sectoraal eID-stelsel voor toegang tot
gezondheidsgegevens, het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV) voor het
vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau, niet alleen naar de generieke Handreiking
«Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening, een handreiking voor
overheidsorganisaties, versie 4» van Forum Standaardisatie moet kijken, maar ook naar de
sectorale norm van VWS als vastgelegd in het «Onderzoek betrouwbaarheidsniveau
patiëntauthenticatie bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg» (mei 2016, bijlage bij
Kamerstuk 26 643, nr. 419)?”

Datum publicatie: 5-2-2019

Bijlage bij Kamerstuk
Strategische I-agenda Rijkdienst 2019-2019
Open standaarden: pagina 21
“Aan het besluit om een externe partij in te zetten of om een dienst aan te besteden gaat een
risicoanalyse vooraf en waar nodig een Privacy Impact Assessment (PIA). Het risico van
afhankelijkheid van één leverancier (vendor lock-in) wordt altijd zo klein mogelijk gemaakt,
bijvoorbeeld door consequent gebruik van vastgestelde open standaarden.”
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Datum publicatie: 6-2-2019

Kamerstuk: Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de
generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid); Verslag
(initiatief)wetsvoorstel (nader); Nader verslag
Open standaarden: pagina 5
“De leden van de D66-fractie lezen op pagina 10 van de nota naar aanleiding van het verslag dat
het open standaardenbeleid overheidsorganisaties de vrijheid geeft om hun eigen afweging te
maken over het al dan niet gebruiken van een standaard die is opgenomen op de «pas toe of leg
uit» lijst. Dit klinkt nogal vrijblijvend Op welke wijze verandert artikel 3 deze vrijblijvendheid?
Heeft de regering de intentie deze vrijblijvendheid te veranderen? Deze leden vragen ook of er
snel zal worden toegewerkt naar volledige open standaarden middels te de introduceren
wettelijke basis? Daarnaast lezen de leden van de D66-fractie dat na verplichtstelling van een
open standaard door middel van een amvb, toezicht op de naleving plaatsvindt binnen de «eigen
beleidskolom.» Dit doen toezichthoudende ambtenaren. Kan de regering toelichten of hier sprake
is van een slager die eigen vlees keurt? Op welke wijze houdt de Minister van Binnenlandse
Zaken het overzicht op naleving van de open standaard die zij middels amvb verplicht
heeft gesteld? De leden van de D66-fractie lezen dat op 1 juli 2018 de Europese
toegankelijkheidsnorm EN301549 verplicht is geworden. Op deze manier moeten
overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen treffen om hun websites en mobiele applicaties
toegankelijker te maken. Dit wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken gemonitord. Kan de
regering toelichten wat de uitkomst is van deze monitor? Voldoen alle websites en mobiele
applicaties van de overheid aan deze standaard? De regering stelt in de Nota naar aanleiding van
het Verslag dat «De regering heeft het voornemen om als eerste de open standaard HTTPS te
verplichten.» Wanneer denkt de regering de verplichting in te stellen van open
documentstandaarden, waar één van de grootste afhankelijkheden van leveranciers bestaat, met
alle door meerdere instanties en onderzoeken genoemde nadelen en risico’s op gebied van kosten,
informatie-veiligheid, archivering, rechtszekerheid, leveranciersafhankelijkheid? De leden van de
GroenLinks-fractie ontvangen graag een nadere toelichting van de regering op dit punt.”

Datum publicatie: 12-02-2019

Overige besluiten van algemene strekking
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Beekdaelen
Open standaarden: pagina 9
“Bij uitbesteding van processen, beheer en onderhoud, zijn afspraken over de aard en kwaliteit
van dienstverlening vastgelegd. Er wordt streng gecontroleerd op bedreigingen voor de veiligheid,
zoals gebrek aan secure coding 6 , inbouwen van achterdeuren in software en kwaliteit van
software in het algemeen. Ook het proces van aanbesteding wordt nauw gevolgd, waarbij eisen en
wensen duidelijk worden gecommuniceerd en acceptatiecriteria voorafgaand aan de implementatie
worden gedefinieerde gedurende de loop van de implementatie worden gemonitord. Voor gebruik
van algoritmen en software wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van (open) standaarden en
formaten, om effectiviteiten efficiëntie te kunnen behalen.”

Datum publicatie: 14-2-2019

Bijlage bij Kamerstuk

Beleidsonderzoek modemkeuze: Analyse consultatiereacties betreffende technische
implicaties vrije modemkeuze
Open standaarden: pagina 55
“Het is echter wel de vraag of een vrije modemkeuze aanbieders zal stimuleren om te voldoen aan open
standaarden.”

Datum publicatie: 26-02-2019

Benoemingen en ontslagen
Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22
februari 2019, kenmerk 2019-0000034708, houdende aanpassing samenstelling van het
Forum Standaardisatie
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Datum publicatie: 26-02-2019

Kamerstuk: Brief regering
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(XIII) voor het jaar 2019; Brief regering; Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte
van de 2e suppletoire begroting 2018 van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds
Forum Standaardisatie: pagina 3
“De hogere verplichtingenrealisatie is het gevolg van het aangaan van een driejarige verplichting voor
Bureau Forum Standaardisatie (BFS), bij Logius.”

Datum publicatie: 26-02-2019

Bijlage bij Kamerstuk
Monitor Open standaarden: rapportage 2018 (zwart wit versie)

Datum publicatie: 26-02-2019

Kamerstuk: Brief regering
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Monitor Open Standaarden
2018

Datum publicatie: 27-02-2019

Bijlage bij Kamerstuk
Rapportage de WOZ-waarde openheid van (onroerende) zaken?
Open standaarden: pagina 17
“Open data zijn openbaar, er berusten geen auteursrechten of andere rechten van derden
op. Zij zijn bekostigd uit publieke middelen, voldoen aan open standaarden en zijn machine
leesbaar. Daardoor zijn ze zonder belemmering herbruikbaar.”

Maart 2019

Datum publicatie: 04-03-2019

Bijlage bij Kamerstuk
Monitor Open standaarden: rapportage 2018 (versie in kleur)

Datum publicatie: 11-03-2019

Kamerstuk: Brief regering
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de
brief van Open State Foundation aangaande open data
Open standaarden: pagina 1
“De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en wetenschap heeft gevraagd om een reactie op de brief
van Open State Foundation d.d. 25 oktober 2018 aangaande open data. Onderwijsbesturen hebben de
maatschappelijke verplichting om zich goed te verantwoorden over de besteding van publiek geld voor
onderwijs. Wij onderschrijven dan ook het belang van open data en transparante informatievoorziening.
De open data van OCW stellen we openbaar beschikbaar op de website www.DUO.nl, er is daarbij geen
belemmering op hergebruik door intellectueel eigendom of anderszins. Deze data voldoen aan open
standaarden en zijn computer-leesbaar.”

Datum publicatie: 13-03-2019

Aanhangsel van de Handelingen: Antwoord
Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Pieter Heerma en Van den Berg over de last
onder dwangsom werkgeversportaal UWV
Forum Standaardisatie: Vraag 3 en Vraag 5
“Vraag 3. Klopt het bericht, dat wanneer er sprake is van een apart sectoraal eID-stelsel voor toegang
tot gezondheidsgegevens, het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV) voor het
vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau, niet alleen naar de generieke Handreiking
«Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening, een handreiking voor
overheidsorganisaties, versie 4» van Forum Standaardisatie moet kijken, maar ook naar de
sectorale norm van VWS als vastgelegd in het «Onderzoek betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie
bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg» (mei 2016, bijlage bij Kamerstuk 26 643, nr. 419)?”
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“Antwoord 3. Nee, het bericht klopt niet. Het onderzoek dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport heeft laten uitvoeren gaat specifiek over patiëntauthenticatie, en dus over het
betrouwbaarheidsniveau (eIDAS Laag, Substantieel of Hoog) dat een patiënt (burger) moet gebruiken
om toegang te krijgen tot zijn of haar gezondheidsgegevens. Het inloggen door de zorgverlener is
daarbij buiten beschouwing gebleven.”
“Vraag 5. Heeft het UWV nieuw onderzoek gedaan en is daarbij vastgesteld dat er sprake is van het
beschikbaar stellen, verwerken, muteren en of inzage van gezondheidsgegevens via het
werkgeversportaal?”
“Antwoord 5. Ja, UWV heeft de risicoanalyse van de verzuimmelder op het werkgeversportaal in 2018
herhaald op basis van versie 4 van de handreiking voor overheidsorganisaties van Forum
Standaardisatie. Een eerdere risicoanalyse was uitgevoerd in 2015. Uit beide analyses blijkt dat het
niveau substantieel het passende niveau is voor de gegevens die worden verwerkt op het
werkgeversportaal.”

Datum publicatie: 18-03-2019

Bijlage bij Kamerstuk
NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid
“Actiepunten
Pagina 35, onder “verbeteren informatiehuishouding van de overheid”
Samen met het ministerie van EZK en het Forum voor Standaardisatie
inventariseert BZK welke nieuwe standaarden nodig zijn. (2019)
Pagina 53, onder “overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten”
Inventarisatie benodigde nieuwe standaarden”

Datum publicatie: 19-03-2019

Handeling: Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken
Monitor Open Standaarden 2018 - 26643-595
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019
Rondgezonden en gepubliceerd.

Datum publicatie: 21-03-2019

Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een algemeen overleg; Verslag
van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2019, over e-ID / paspoorten
Forum Standaardisatie: “Dan de vraag van de heer Van der Molen over het UWV. Dat voldoet nog niet
aan de eisen. Zoals zojuist gezegd, zal de Wet digitale overheid de kaders bieden aan de hand waarvan
dienstverleners zoals het UWV het benodigde betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen bepalen.
Hierop vooruitlopend ligt het UWV op koers bij de overgang naar middelen van een hoog
betrouwbaarheidsniveau. Ze schalen hun diensten momenteel in op basis van een handreiking van
het Forum standaardisatie. Dat forum bepaalt de standaarden die ook van belang zijn bij het
daadwerkelijke opzetten van de uitvoeringsregelgeving die volgt op de Wet digitale
overheid.”
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