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COLLEGE STANDAARDISATIE    
 
 
 
Agendapunt: 04 Regeerakkoord & standaardisatie 
Betreft: Standaardisatie in het regeerakkoord 
Aan: College Standaardisatie 
Van:  
Datum: oktober 2010 Versie  
Bijlagen:  
 
Doel 
In het Regeerakkoord wordt sterk ingezet op het realiseren van 
lastenreductie en besparingen.  
 
Voor het realiseren van deze doelen zijn vaak samenwerking en het slim 
organiseren van processen en standaardisatie noodzakelijk.  
 
Ter inspiratie worden hierna passages uit het Regeerakkoord aangehaald, 
waarbij standaardisatie nodig is om te komen tot elektronische 
gegevensuitwisseling en gegevenshergebruik (interoperabiliteit) in ketens 
en netwerken. 
 
Tijdens de Collegevergadering wordt stilgestaan bij standaardisatie-
uitdagingen en het Regeerakkoord, de betekenis daarvan voor de 
deelnemers en voor de werkagenda van het College en Forum 
Standaardisatie.  
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Bijlage: een aantal relevante passages uit het regeerakkoord 
 
1) Inleiding (pagina 3) 
Kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld in onderwijs, zorg en duurzaamheid –  
zit vaker in slimme vernieuwingen dan in geld en regels  

 
2) Bestuur (pagina 5) 
Er wordt door de rijksoverheid verder gewerkt aan de vorming van een 
rijksinspectie en centralisatie van bedrijfsvoering (o.a. ICT, inkoop, 
huisvesting, auditdiensten, facilitaire diensten) met een adequate 
aansturing en doorzettingsmacht voor de verantwoordelijke 
bewindspersoon. 

 
3) Economie (pagina 12)  

o De druk van administratieve lasten en regels voor bedrijven en    
burgers gaat omlaag. Administratieve lasten en regeldruk voor 
bedrijven dienen in 2012 te opzichte van 2010 met 10% te zijn 
afgenomen. Het aantal statistische uitvragen door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gaat drastisch omlaag. 

o Er komt een actieplan tot verlaging van administratieve lasten voor 
ZZP-ers. 

 
4) Gezondheid (pagina 17 ev.) 

o Zorginnovatie gaat in Nederland te traag. 
o Het kabinet zet in op betere zorg dicht bij huis. 
o Toelating van innovaties tot het verzekerd pakket eenduidiger, 

samenhangend en consequenter beoordelen. 
o Het gebruik van e-mental health wordt bevorderd om de 

zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. 
 
5) Immigratie (pagina 21,22) 
o Het kabinet zal hiertoe de mogelijkheden voor een restrictief en 

selectief migratiebeleid binnen de bestaande juridische kaders, 
waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), 
zoveel mogelijk benutten, zowel door voorstellen tot weten regelgeving 
als door intensivering van controle, handhaving en uitvoering van 
bestaande voorschriften, met inbegrip van nieuwe informatiesystemen, 
uitwisseling van gegevens en technieken voor identiteitsvaststelling. 
Hierbij werkt het kabinet waar mogelijk samen met andere landen, met 
name aangrenzende EU-lidstaten en landen buiten de EU waaruit 
migranten afkomstig zijn. 

o Bij de behandeling van de aanvraag voor asiel wordt fraude 
tegengegaan, onder meer door uitwisseling van informatie en nieuwe 
technieken voor identiteitsvaststelling. 

 
6) Infrastructuur (pagina 29) 
o Er komt een verplichte aanbesteding voor het openbaar vervoer in de 

drie grootste steden waarbij kwaliteit en goede en actuele 
reisinformatie wezenlijke onderdelen van de aanbestedingseisen 
vormen. 

 
7) Onderwijs (pagina 30) 

o Er komen verplichte leerlingvolgsystemen 
o Binnen een jaar komt de sector met een beroepsregister 
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o Het kabinet bevordert een vrij en open internet 
 
8) Veiligheid (pagina 41) 

o Het kabinet komt met richtlijnen of, zo nodig, regelgeving om te 
verzekeren dat burgers overal snel en eenvoudig aangifte kunnen 
doen en tijdig informatie ontvangen over wat er met hun aangifte 
gebeurt. 

o Het kabinet komt met een voorstel voor een meldplicht voor alle 
diensten van de informatiemaatschappij, waaronder de overheid, in 
geval van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens 
waarbij alle datalekken worden gemeld aan de nationale 
toezichthouder die boetes kan opleggen indien de meldplicht niet 
wordt nageleefd. 

o Het toezicht op grootschalige informatiseringsprojecten en het 
oplossen van automatiseringsproblemen wordt structureel 
aangescherpt. 

o Het kabinet komt met een integrale aanpak van cybercrime. 
 

9) Werk en sociale zekerheid (pagina 44) 
o Tegengaan belemmeringen voor thuis- en telewerken. 
o De overheid werkt met het bedrijfsleven aan aanvullende 

maatregelen ter bestrijding van files zoals parkeer- en 
reisvoorzieningen, transferia, carpooling, goede fietsvoorzieningen, 
incidentenmanagement en de intensivering van telewerken. 

 
10) Besparingen (uit de bijlage Begrotingsbeleid, pagina 5) 
Besparingen kunnen worden behaald door een vergaande standaardisering 
en samenwerking binnen de bedrijfsvoering van de ‘kernministeries’ van de 
rijksdienst. De minister van BZK wordt verantwoordelijk gesteld voor de 
kaderstelling en het SGO voor het zware uitvoeringsprogramma 
dat hiervoor nodig is. Ook clustering van uitvoeringdiensten biedt 
aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Besparingen zitten in sterke 
vereenvoudiging en standaardisering van processen, outsourcing en daarna 
samenvoeging. Gestart kan worden met de clustering van diensten 
rijksincasso, subsidies (inclusief uitvoering EU-subsidies) en vastgoed. 
Verdergaand zou naar centralisatie van huisvestingsbudgetten gekeken 
kunnen worden. Ministeries gaan dan – zoals nu – niet meer over hun 
eigen huisvestiging. Door centralisatie kan op den duur een beter 
leegstandsbeheer worden gevoerd door optimalisatie van de 
werkplekken. Het gaat hierbij om budgetten voor huisvesting (incl. 
nutsvoorziening), facilitaire diensten, vervoer en gebouw- en werkplek 
gerelateerde ICT. Budgetten die onlosmakelijk zijn verbonden met het 
primaire proces moeten, om de integrale (beleids)afweging te kunnen 
blijven maken, nadrukkelijk niet gecentraliseerd worden. 
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