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Beantwoording Kamervragen lid Van Ginniken (D66) 

Aanleiding 

Op 30 november heeft de staatssecretaris van BZK Kamervragen van het lid van 

Ginniken (D66) ontvangen over de gebrekkige toepassing van 

informatieveiligheidsstandaarden bij overheden. In de bijlage ontvangt u de 

beantwoording van de Kamervragen én een brief aan alle koepels van de 

overheden, met de oproep cookie-regels en informatieveiligheidsstandaarden toe 

te passen.  

Geadviseerd besluit 

Aan Staatssecretaris BZK:  

- Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen en de brief; en  

- Te besluiten de brief te tekenen en te versturen aan alle 

koepelorganisaties, alsook de beantwoording schriftelijke vragen aan de 

Kamer te verzenden.  

Kern 

- Forum Standaardisatie voert jaarlijks een meting uit op de implementatie 

van de informatieveiligheidsstandaarden bij overheidsorganisaties. Uit de 

meest recent meting in mei 20221 blijkt dat overheden de standaarden 

nog steeds niet volledig toepassing. Uit de meting blijkt dat slechts 50% 

van de centrale overheid de webstandaarden en 55% de e-

mailstandaarden volledig toepast. Een gebrek aan veiligheidstandaarden 

kan tot bijvoorbeeld phishing en ransomware aanvallen leiden.  

- De media, AG Connect, heeft u hier in november vragen over gesteld en 

kort daarna heeft u ook Kamervragen van het lid Van Ginniken (D66) 

ontvangen.  

- Op 6 juli 2022 kreeg u vragen van het lid Rajkowski (VVD) inzake het 

artikel ‘Overheid schendt eigen regels door cookies van derden toe te 

laten op websites’. Hier heeft u op 1 november 2022 schriftelijk 

gereageerd én toegezegd een brief aan alle overheden te sturen met een 

oproep te voldoen aan de cookie-regels.  

- Bijgaande vindt u de beantwoording van de recente Kamervragen over 

standaarden én een brief namens u aan alle koepelorganisaties met de 

 
1 Bredere aanpak “Meting Informatieveiligheidstandaarden” legt 

achterblijvers bloot | Forum Standaardisatie 

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/bredere-aanpak-meting-informatieveiligheidstandaarden-legt-achterblijvers-bloot
https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/bredere-aanpak-meting-informatieveiligheidstandaarden-legt-achterblijvers-bloot
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oproep de informatieveiligheidsstandaarden en cookie-regels te 

implementeren.  

-  

Politieke context 

N.v.t. 

Financiële/juridische overwegingen 

N.v.t. 

Krachtenveld 

N.v.t. 

Strategie 

N.v.t. 

Uitvoering 

N.v.t. 

Communicatie 

N.v.t 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t. 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording Kamervragen lid 

Van Ginniken (D66 ) 

  

2 Brief aan overheden toepassing 

cookie-regels en standaarden 

  

3 Beantwoording vragen AG 

Connect 

 

4 Beantwoording Kamervragen 

over het artikel ‘Overheid 

schendt eigen regels door 

cookies van derden toe te laten 

op websites’ 

 

 




