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Datum publicatie: 9 april 2019
Kamerstuk: Initiatiefnota
Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen
ondersteunen bij een gezonde leefstijl
Open standaarden op pagina 3

“De verschillende partijen zijn op dit moment aan de slag om medische informatie goed,
verantwoord en veilig te kunnen uitwisselen, maar een regierol vanuit de overheid om de juiste
infrastructuur te realiseren is hierin gewenst. Eerder werden hier al de moties van De Vries c.s.4 en
Raemakers c.s.5 voor ingediend. Ook het bedrijfsleven en de zorgsector ondersteunen deze lijn: zie
het Manifest «Samen vooruit» waarin zij zich committeren aan open standaarden binnen open
systemen en concurrentie die plaats vindt op basis van slimme toepassingen met medische data
(in plaats van data zelf). Meer regie en het daadwerkelijk realiseren van goede, verantwoorde en
veilige elektronische gegevensuitwisseling is een randvoorwaarde om de gezondheidspotentie van
deze groeiende consumentenmarkt te kunnen realiseren.”
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Mei 2019
Datum publicatie: 5 mei 2019
Kamerstuk: Overig
Financieel jaarverslag van het Rijk 2018; Jaarverslag; Financieel
jaarverslag van het Rijk 2018
Open standaarden op pagina 56

“Omdat het gaat om publiek geld zijn (financiële) gegevens van het Rijk in principe openbaar
beschikbaar voor zover dat niet in strijd is met de privacywetgeving. De financiële opendatasets
zijn leesbaar op de computer, publiekelijk beschikbaar zonder verdere beperkingen en niet
voorzien van copyright. De data voldoen ook steeds meer aan de open standaarden.”

Datum publicatie: 15 mei 2019
Kamerstuk: Overig
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties 2018
Open standaarden en Forum standaardisatie Pagina 122

“Gebruik open standaarden en open source software
Het Ministerie van BZK heeft in 2018 gehandeld conform artikel 3, eerste lid van de «Instructie
rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten». Er zijn in de regel geen nieuwe ICTdiensten of -producten aangeschaft waarbij is afgeweken van de open standaarden op de «pas toe
of leg uit»-lijst van het Forum Standaardisatie. Jaarlijks publiceert Logius in zijn online
jaaroverzicht een overzicht van de toepassing van open standaarden binnen de Logius-producten
met eventuele afwijkingen en toelichting.”

Kamerstuk: Overig
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
Diergezondheidsfonds 2018
Forum Standaardisatie op pagina 53

“Bijdrage Logius (€ 1,9 mln)
De hogere verplichtingenrealisatie is het gevolg van het aangaan van een driejarige verplichting
voor Bureau Forum Standaardisatie (BFS), bij Logius. In de 1e suppletoire begroting is hiervoor
het verplichtingen-budget verhoogd ten laste van komende jaren.”

Kamerstuk: Overig
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018
Forum Standaardisatie en open standaarden op pagina 182

“C. Gebruik open standaarden en open source software
IenW stuurt op de door het College Standaardisatie vastgestelde open standaarden door
toepassing daarvan in Project Start Architecturen (PSA). Deze worden voor zover dat mogelijk is
gevolgd bij elke nieuwe ICT-toepassing. RWS heeft een standaardenlijst waarop staat welke open
standaarden worden gevolgd. Op die lijst zijn ook de standaarden van het Forum Standaardisatie
opgenomen. RWS beoogt op deze wijze transparant de vastgestelde open standaarden daar waar
mogelijk toe te passen bij het ontwikkelen van ICT-diensten. Verder zijn er geen afwijkingen te
melden ten aanzien van het gebruik van vastgestelde open standaarden.”
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Kamerstuk: Overig
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van
de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten 2018
Open standaarden op pagina 20, 23 en 27

Gebruik open standaarden en open source software: Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Kamerstuk: Overig
Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van
de Gouverneurs en de Kiesraad 2018
Open standaarden op pagina 41 (de bedrijfsvoeringsparagraaf van de Raad van State)

“Gebruik open standaarden en open source software
In 2018 zijn geen nieuwe projecten gestart die hieronder vallen, vandaar niet van toepassing.”
Open standaarden en Forum Standaardisatie op pagina 53 (de bedrijfsvoeringsparagraaf van de
Kiesraad)
“Gebruik openstandaarden en open source software
Naast dat gebruik wordt gemaakt van gangbare open standaarden en open source software, is bij
de ontwikkeling en realisatie van de website verkiezingsuitslagen.nl door de Kiesraad nadrukkelijk
aandacht besteed aan het gebruik van openstandaarden en open source software. Daarnaast
beheert de Kiesraad de EML_NL-standaard welke is opgenomen op de «pas toe of leg uit» lijst van
het Forum Standaardisatie. De EML_NL-standaard wordt toegepast bij de uitwisseling van
gegevens binnen het verkiezingsproces van de kandidaatstelling en uitslagvaststelling. De Tweede
Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 IIB, nr. 1 5. Voornaamste gebruikers van de standaard
zijn politieke partijen, gemeenten, hoofdstembureaus en centraal stembureaus.

Kamerstuk: Overig
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018
Open standaarden op pagina 118

“Gebruik open standaarden
Er zijn geen gevallen bekend binnen het concern VWS waarbij is afgeweken van het gebruik van
open standaarden.”

Datum publicatie: 23 mei 2019
Circulaires
Toepassen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digitale
verkeer met het Rijk
Forum standaardisatie en open standaarden op o.a. p 8

“De overheid volgt de standaarden die op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum
Standaardisatie21 (hierna Forum) staan. De BIO is gebaseerd op de NEN-ISO/IEC 27002:2017 en
vanuit de BIO wordt verwezen naar de NEN-ISO/IEC 27001:2017, beide standaarden staan op de
‘pas toe of leg uit’-lijst22 van het Forum. Ook een aantal technische maatregelen uit de BIO staan
op de ‘pas toe of leg uit’-lijst of op de ‘open standaarden’-lijst23 van het Forum. Deze technische
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invullingen zijn niet allemaal uitgewerkt in deze BIO. Er is voor gekozen alleen aan te geven of de
maatregel ingevuld wordt door een verplichte of open standaard van het Forum. Hierdoor wordt de
BIO minder onderhoudsgevoelig.”

Datum publicatie: 23 mei 2019
Bijlage bij Kamerstuk
Technologie in de Verpleeghuiszorg
Open standaarden op p. 33, 36, 37, 53
“Zorgaanbieders gebruiken steeds meer technologische toepassingen. Hierdoor wordt het steeds
relevanter dat deze toepassingen onderling kunnen worden verbonden. Hier ligt een kans om
vanuit een neutrale partij, zoals een branchevereniging, leveranciers aan te sporen de onderlinge
verbondenheid te verbeteren, bijvoorbeeld op basis van open standaarden.”
“Bevorder open standaarden: Technologische toepassingen zullen in de toekomst meer en meer
met elkaar worden verbonden. De opkomst van het internet der dingen getuigt hiervan. Om deze
onderlinge verbondenheid mogelijk te maken zijn open standaarden nodig. Leveranciers en de
overheid hebben een gezamenlijke opgaaf deze open standaarden te bevorderen en bestaande
initiatieven te stimuleren.”
“Bevorder de ontwikkeling van open standaarden en de onderlinge verbondenheid van
toepassingen.”
“Wanneer toeleveranciers de stap zetten richting het aanbieden van modulaire producten op basis
van open standaarden kan daadwerkelijk een stap worden gezet in het verbinden van technologie
en het realiseren van een totaalconcept voor zorgvragers.”

Nog niet officieel gepubliceerd
Conceptverslag AO 16 mei 2019 Digitale Overheid
Smeulders (Groen Links)
Voorzitter. Een ander belangrijk punt voor GroenLinks zijn open standaarden. Voor
transparant bestuur en toegankelijkheid is het van belang dat zo veel mogelijk data van de
overheid open zijn. De staatssecretaris zegt steeds dat hij dit ook van belang vindt. Dat
vinden we positief, maar wat GroenLinks betreft moet er harder worden gelopen. Naar onze
mening is de zwakke rol van het Forum Standaardisatie het probleem. Standaarden zijn
enorm belangrijk voor de uitwisseling van informatie tussen overheid en samenleving en
tussen overheden onderling. Er zijn nu 355 gemeenten die voor bepaalde zaken ieder een
andere standaard gebruiken. Het Forum Standaardisatie betekent daarbij te weinig. Het
heeft alleen de rol om standaarden als officiële standaard op een lijst te zetten, maar het kan
geen standaardisatieprocessen initiëren of standaarden beheren, laat staan handhaven of
afdwingen. Daarom zou mijn fractie willen dat het Forum Standaardisatie veel meer een
coördinerende rol gaat krijgen in dit verhaal. Graag een reactie van de staatssecretaris
daarop.
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Staatssecretaris Knops
De heer Smeulders vroeg ook of het Forum Standaardisatie een meer coördinerende rol kan
krijgen. Het Forum Standaardisatie hééft een hele belangrijke rol en heeft recent een nieuwe
voorzitter gekregen. Het adviseert ook het OBDO, het Overheidsbreed Beleidsoverleg
Digitale Overheid. Daar wordt met alle uitvoeringsorganisaties besproken volgens welke
standaarden gewerkt moet worden en wanneer die bereikt moeten worden. Dit voorjaar is
een onderzoek gestart om te komen tot een standaardisatieagenda, waarin ook speciale
aandacht is voor de verbeteringsmogelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving.
Dat is wel belangrijk: meten is weten. Hoe compliant is iedereen en wat ga je daar
vervolgens aan doen? De resultaten van dat onderzoek verwacht ik rond de zomer. Die
zullen ook weer in dat Forum Standaardisatie besproken worden. Het lijkt mij dat we de
uitkomsten daarvan ook kunnen delen met de Kamer.
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