Monitor Open standaarden 2018
Analyse naar de ministeries (2018):

Iedere organisatie kan één of meer aanbestedingen hebben gedaan, en/of als beheerder verantwoordelijk zijn voor
één of meer voorzieningen, en/of eigenaar zijn van een aantal domeinnamen.
Hieronder een overzicht van de resultaten van de Monitor Open standaarden 2018 van een aantal ministeries
aangevuld met de zoekresultaten op “open standaarden’ en “forum standaardisatie” in het jaarverslag van 2018
in het kader van de ‘leg uit’ verplichting (voor zover bekend)

om alle relevante open standaarden is gevraagd
om alle cruciale open standaarden is gevraagd, maar om één of meer andere niet
er is om relevante open standaarden gevraagd, maar om minimaal één cruciale niet
er wordt alleen verwezen naar architectuur-kaders
er wordt in algemene zin aandacht besteed aan open standaardenbeleid
er is geen enkele aandacht besteed aan open standaardenbeleid
de aanbesteding is strijdig met het open standaardenbeleid

aanbestedingen

voorzieningen

Per voorziening is bepaald aan welke
standaarden deze zou moeten voldoen

deels +
gepland

voldoet

Voorziening X

voldoet niet

en aan hoeveel van deze standaarden
de voorziening: op dit moment voldoet,
danwel deels voldoet en/of conformeren is gepland op korte termijn, danwel niet voldoet.
domeinnamen

heeft X domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
N,n van de 5 web-standaarden
Z,z van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

Jaarverslag
De ‘Leg uit’- verantwoording over open standaarden in het jaarverslag wanneer in een ICT aanschaf
niet om de relevante open standaarden is gevraagd.
Ministerie van Algemene Zaken
voorzieningen

Rijksoverheid.nl
Rijksoverheid.nl

domeinnamen

heeft 6 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,8 van de 5 web-standaarden
7,2 van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

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.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

aanbestedingen

ICT-Infrastructuurdiensten en ICT-werkplekken voor Het Huis voor Klokkenluiders
Een nieuwe overeenkomst voor het Planningsteem voor de Interdepartementale Post- en
Koeriersdienst, onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Het opleveren van een nieuwe website voor de Raad van State
Het leveren van een integrale SaaS oplossing voor de HRM en F&C processen en waarbij de salaris
administratie/-verwerking als dienstverlening wordt aangeboden
Het beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling op het softwarepakket GEF'97 uit te voeren (voorziet
in de uitvoering van de financiële-verhoudingswet 1997)

voorzieningen

Dig. Werkomgeving Rijk
Rijkspas

Dig. Werkomgeving Rijk
Rijkspas

domeinnamen

heeft 34 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,2 van de 5 web-standaarden
7,5 van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

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 ICT-diensten 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.”
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.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
aanbestedingen

C
C

domeinnamen

Een vervangend informatiesysteem (Vergoedingen Declaraties Buitenland systeem (VDBS)) voor het
Vergoedingen Incidenteel en Permanent Systeem (VIPS) dat daarmee helpt de werkprocessen van 3W
voor uitgezonden medewerkers te verbeteren
Het realiseren en implementeren van één platform voor internationale vacatures om hiermee
vacatures bekend te stellen en kandidaten te informeren

heeft 2 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
2,5 van de 5 web-standaarden
3,5 van de 9 email-standaarden
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Nog geen jaarverslag gepubliceerd
Ministerie van Defensie
aanbestedingen

domeinnamen

Een KVM (Keyboard, Video, Mouse) oplossing om 12 bestaande (gescheiden) informatiesystemen op
de beeldschermen van 27 meldtafels te kunnen weergeven in de Operations Room
heeft 3 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
3,7 van de 5 web-standaarden
3,7 van de 9 email-standaarden
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Nog geen jaarverslag gepubliceerd
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
domeinnamen

heeft 9 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,1 van de 5 web-standaarden
6,9 van de 9 email-standaarden
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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.”
Ministerie van Financiën
domeinnamen

heeft 4 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
2,8 van de 5 web-standaarden
8,8 van de 9 email-standaarden
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Nog geen jaarverslag van gepubliceerd
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
aanbestedingen

domeinnamen

Afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer die ten behoeve van overheden logistieke
data vergaart, verzamelt in een database en deze data gestructureerd beschikbaar maakt
heeft 10 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,1 van de 5 web-standaarden
7,8 van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

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.”
Ministerie van Justitie en Veiligheid
domeinnamen

heeft 26 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,0 van de 5 web-standaarden
7,7 van de 9 email-standaarden
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Nog geen jaarverslag gepubliceerd
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
domeinnamen

heeft 3 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
3,7 van de 5 web-standaarden
6,0 van de 9 email-standaarden
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Conclusie: In geen van de reeds gepubliceerde jaarverslagen van ministeries wordt uitgelegd
conform de instructie Rijksdienst bij aanschaf van ICT –diensten en ICT- producten.

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.”
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
domeinnamen

heeft 9 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,6 van de 5 web-standaarden
6,3 van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

Nog geen jaarverslag gepubliceerd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aanbestedingen

domeinnamen

Een zaakgericht werken systeem die de processen van de afdeling CAV kan ondersteunen, om hun
taken op het gebied van Cao-aanmelding, AVV en Pensioenen uit te kunnen voeren
heeft 7 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
3,4 van de 5 web-standaarden
6,1 van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

Nog geen jaarverslag gepubliceerd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
domeinnamen

heeft 6 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,3 van de 5 web-standaarden
Z,z van de 9 email-standaarden
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aantal domeinen dat voldoet aan 100% of 50-99% of 1-49% of 0% van de standaarden

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.”

