
Analyse naar organisatie   2021
(o.b.v. Monitor Open standaarden 2021 en IV-meting maart 2021)

(Jaap Korpel / 7-12-2021)

Inleiding tot dit overzicht naar organisatie

Toelichting op de figuren:
aanbestedingen 100% perfect: alle relevante open standaarden gevraagd   (100%)

xx% op de goede weg: op weg naar perfect   (67-99%)
yy% op de goede weg: midden-moot   (34-66%)
zz% op de goede weg: nog een heel eind te gaan   (1-33%)

n.v.t. slecht (geen enkele van de relevante standaaren gevraagd)
percentage: hoeveel procent van de relevante open standaarden is gevraagd
(peildatum: december 2020)

voorzieningen Per voorziening is bepaald aan welke
standaarden deze zou moeten voldoen
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.
(peildatum: zomer 2021, tenzij anders vermeld)

domeinnamen onderzocht zijn X domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
N,n van de 6 web-standaarden
Z,z van de 10 email-standaarden
(peildatum 31 maart 2021)

                                                                       aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministeries

Ministerie van Algemene Zaken
voorzieningen Rijksoverheid.nl (webdomein)

(peildatum zomer 2020)
(onduidelijk wie beheerder is van
  emaildomein Rijksoverheid.nl)

domeinnamen onderzocht zijn 5 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
6,0 van de 6 web-standaarden
9,4 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Meer informatie hierover staat in het PBLQ-rapport Monitor Open Standaarden Voorzieningen 2021 , één van de bijlagen van de Monitor Open 
standaarden 2021  (op de website van het Forum Standaardisatie).

Tenslotte gebruikt en beheert elke overheidsorganisatie verschillende websites en email-domeinen. In de Meting Informatie-
veiligheidstandaarden overheid  wordt met behulp van Internet.nl onderzocht in hoeverre een selectie van de domeinnamen van alle ministeries 
voldoet aan de 6 webstandaarden (DNSSEC, TLS, TLS cf. NCSC, HTTPS redirect, HSTS en IPv6) en de 10 email-standaarden (DMARC, DMARC Policy, 
DKIM, SPF, SPF Policy, STARTTLS, STARTTLS cf. NCSC, DANE, DNSSEC MX en IPv6) van de lijst voor 'pas toe of leg uit' waarvoor door het Nationaal 
Beraad en het OBDO aanvullende streefbeeld-afspraken gemaakt zijn. In dit overzicht zijn recent met behulp van Internet.nl gemeten gegevens 
opgenomen van peildatum 31 maart 2021.

Meer informatie over de halfjaarlijkse gegevens is te vinden in het rapport van de Meting Informatieveiligheidstandaarden overheid - maart 2021  
(zie de website van het Forum Standaardisatie).

In hoeverre voeren overheden op dit moment het open standaardenbeleid uit? Het Forum Standaardisatie laat daar regelmatig onderzoek naar 
doen. In deze analyse zijn de meest recente resultaten samengebracht per onderzochte organisatie.

Om te beginnen moeten overheden bij aanbestedingen vragen om alle daarvoor relevante open standaarden van de lijst voor 'pas toe of leg uit'. 
In deze analyse zijn hierover de bevindingen van de Monitor Open standaarden 2021  vermeld, gegroepeerd naar organisatie. Dit zijn 
aanbestedingen uit de periode juli 2020 tot en met december 2020 door ministeries, uitvoeringsorganisaties, agentschappen, ZBO's, provincies, 
waterschappen en (grote) gemeenten.
Meer informatie over de gepresenteerde gegevens is te vinden in het rapport van de Monitor Open standaarden 2021 (op de website van het 
Forum Standaardisatie). In de bijlage Overzicht van de beoordeelde aanbestedingen Q3+Q4 2020 zijn bijvoorbeeld bij elke aanbesteding de 
relevante open standaarden vermeld.

Daarnaast is het ook van belang dat de voorzieningen waarvoor elke overheidsorganisatie verantwoordelijk is, voldoen aan de relevante open 
standaarden. De hier vermelde resultaten van de Monitor Open standaarden 2021  betreffen 36 voorzieningen. Dit zijn allemaal voorzieningen 
waarvoor ministeries of uitvoeringsorganisaties verantwoordelijk zijn. Daarvan zijn er 19 in de zomer van 2021 ten behoeve van de Monitor 
onderzocht. De andere 17 zijn vorig jaar onderzocht (zomer 2020).

voldoet deels + 
gepland voldoet nietVoorziening X

89%

90%

11%

10%

Rijksoverheid.nl (email)  [2020]

Rijksoverheid.nl (web)  [2020]

100 %

100 %

1 - 99 %

1 - 99 %

0 %

0 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

email

web

3

5

2

0 1 2 3 4 5 6

email

web

Analyse naar organisatie / Jaap Korpel pag. 1



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aanbestedingen 100% Het vernieuwen van het Rijksportaal, het Rijksbrede intranet voor Rijksambtenaren bij alle ministeries.

84% Het realiseren van gemeenschappelijke e-procurementvoorzieningen die minimaal noodzakelijk zijn om als 1 
Rijksdienst naar buiten op te kunnen treden en het structureel beleggen van het beheer van deze voorzieningen.

voorzieningen BRO (ondergrond)
(peildatum zomer 2021)

domeinnamen onderzocht zijn 35 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
5,2 van de 6 web-standaarden
8,8 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Buitenlandse Zaken
aanbestedingen 86% Een IT-systeem dat het opdrachtgeven tot en uitvoeren van betalingen automatiseert. Het betreft een SaaS oplossing.

domeinnamen onderzocht zijn 2 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
5,5 van de 6 web-standaarden
9,5 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Defensie
aanbestedingen 100% Het leveren van technische diensten; engineering support van de communicatie en informatiesystemen (CIS 

Architectuur).
80% Men zoekt een partner die ruime ervaring heeft met het leveren, implementeren, beheren en onderhouden van audio 

en video-apparatuur bedoeld voor opname en terugkijken en –luisteren, inclusief software.
domeinnamen onderzocht zijn 3 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
5,5 van de 6 web-standaarden
9,0 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
domeinnamen onderzocht zijn 14 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
5,6 van de 6 web-standaarden
8,6 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Financiën
aanbestedingen 64% Websiteontwikkeling, beheren en hosten van een state of the art website voor de Rijksacademie, met daarbij een 

vlekkeloos werkende koppeling met het opleidingsadministratiesysteem.
43% Het leveren van een HR SaaS oplossing in combinatie met personeels- en salarisadministratie voor Invest 

International, een bedrijf met een 100% staatsdeelneming (ministerie BZK).

domeinnamen onderzocht zijn 7 domein-namen:
die voldoen gemiddeld aan
4,6 van de 6 web-standaarden
8,4 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
domeinnamen onderzocht zijn 11 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
4,5 van de 6 web-standaarden
8,6 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

68% 26% 5%BRO (ondergrond)
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
domeinnamen onderzocht zijn 29 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
4,9 van de 6 web-standaarden
8,7 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
domeinnamen onderzocht zijn 2 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
5,0 van de 6 web-standaarden
10 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
domeinnamen onderzocht zijn 8 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
4,4 van de 6 web-standaarden
8,6 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
domeinnamen onderzocht zijn 7 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
5,4 van de 6 web-standaarden
7,9 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
domeinnamen onderzocht zijn 8 domein-namen:

die voldoen gemiddeld aan
5,8 van de 6 web-standaarden
8,4 van de 10 email-standaarden

                                                                            aantal domeinen dat voldoet aan 100 % of 1-99 % of 0 % van de standaarden

Diensten etc

Belastingdienst
aanbestedingen 100% Waarborgen van de continuiteit van de Installed Base Middleware, na afloop van de huidige raamovereenkomst: 

onderhoud en support, verlenen van productspecifieke diensten en van opleidingen voor producten.
67% Gebruiksvriendelijke, robuuste en toekomst-vaste loonberekening controle oplossing, die het uitvoeren van adequaat 

toezicht op de loonheffing ondersteund (software-applicatie, inclusief bijbehorende dienstverlening).

voorzieningen BRI (inkomen)
(peildatum zomer 2021)

CBR
aanbestedingen 63% Aanbesteding van een online-platform (SaaS) waarop het CBR enerzijds en zorgverleners anderzijds met elkaar 

relevante medische informatie zoals vragenlijsten en keuringsrapporten kunnen uitwisselen. 

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
aanbestedingen 33% Een geintegreerd SAAS ERP-systeemdat de HRM-processen, de financiele processen en de inkoopprocessen zoveel 

mogelijk digitaal en geautomatiseerd ondersteunt. 

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
aanbestedingen 27% Examensoftware voor online examens vakbekwaamheidsstelsel Wet financieel toezicht: inschrijven kandidaten, 

beheer examenbank, toezicht op exameninstituten en examenlocaties, afnemen en inzage van examens.

Doc-Direkt
voorzieningen Doc-Direct

(peildatum zomer 2021)

80% 20%BRI (inkomen)
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Kadaster
aanbestedingen 43% Dienstverlening voor het beheer van het Nationaal Geo Register, die voorziet in het leveren van een stabiele en 

beheerde versie van het GeoNetwork Opensource Coreproduct. Het gaat om beheer, onderhoud en hosting.
voorzieningen website PDOK (geodata)

website WOZ Waardeloket
(peildatum zomer 2020)

BAG, BRK, BGT, WOZ en BRT
(peildatum zomer 2021)

KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties)
voorzieningen Overheid.nl

(peildatum zomer 2020)

KvK (Kamers van Koophandel)
aanbestedingen 69% Een ondertekendienst voor het door (laten) voeren van gegevenswijzigingen door externe gebruikers. Het gaat om 

een SaaS oplossing. 
67% Levering, implementatie en onderhoud van een HRM systeem op basis van SaaS. Men streeft naar een eenvoudiger IT 

landschap met een grotere integratie en samenhang van HRM functionaliteiten.

voorzieningen NHR (Nieuw HandelsReg.)
(peildatum zomer 2021)

website Handelsregister KvK
Ondernemersplein
(peildatum zomer 2020)

Logius
voorzieningen MijnOverheid

DigiD
PKI Overheid
Stelsel ETD
DigiD Machtigen
SBR (Standard Bus. Rep.)
Digi-Inkoop
Samenwerkende Catalogi
e-Factureren
(peildatum zomer 2020)

Stelselcatalogus
Diginetwerk
DigiPoort
Digilevering
Digimelding
(peildatum zomer 2021)

NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)
aanbestedingen 33% Vraag naar Managed Intrusion Detection dienstverlening voor monitoring van de huidige NZa infrastructuur.

PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden
voorzieningen TenderNed

(peildatum zomer 2020)
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RDW
voorzieningen website RDW.nl

(peildatum zomer 2020)

BRV (voertuigen)
(peildatum zomer 2021)

RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)
voorzieningen BSN Beheervz + GBA-V

(peildatum zomer 2021)

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
aanbestedingen 40% De scope is gericht op de Veilingdienst, de Ontwikkeldiensten en de Adviesdiensten om diverse frequentieveilingen 

mogelijk te maken(in opdracht van Agentschap Telecom).
40% Het beschikbaar stellen van satellietdata via een viewer met download-functie, Restful-API, API via OGC-standaarden 

en via een FTP-toegang tot de fileserver. 

voorzieningen Berichtenbox bedrijven
(peildatum zomer 2020)

Rijkswaterstaat
aanbestedingen n.v.t. Voor de rijkswegen in Nederland moeten de monitoringdata voor geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie worden 

geactualiseerd en verwerkt.

SSC-ICT (Shared Service Center-ICT)
voorzieningen Dig. Werkomgeving Rijk

Rijksportaal
(peildatum zomer 2021)

UWV
aanbestedingen 71% De aanbestedende dienst wil alle facturen elektronisch ontvangen en verwerken van opleidingsinstituten met behulp 

van een STAP-broker als tussenliggende dienstverlener (STAP: stimulering van de arbeidsmarkt positie).

Provincies

Waterschappen

Gemeenten (G4)

Gemeente Den Haag
aanbestedingen 20% IVR-SaaS oplossing voor aan- en afmelden van kentekens van bezoekers inclusief toegang, beheer, onderhoud, 

functioneel beheer, verstoringsmanagement en hosting, met  koppeling naar systemen van de gemeente.

Gemeente Utrecht
aanbestedingen 33% De implementatie, hosting, doorontwikkeling en onderhoud van een zwembadapplicatie: entreekassasysteem, 

reserveringssysteem, horeca-kassa en een leerlingvolgsysteem.

60%

50%

30%

25%

10%

25%

BRV (voertuigen)

website RDW.nl  [2020]

50% 10% 40%BSN Beheervz + GBA-V

73% 18% 9%Berichtenbox bedrijven  [2020]

33% 8% 58%

65% 29% 6%

Rijksportaal

Dig. Werkomgeving Rijk

Analyse naar organisatie / Jaap Korpel pag. 5


	TOTAAL

