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In de vergadering van het College Standaardisatie van 9 februari jl. is 
afgesproken om stil te staan bij beleidskaders van de Rijksoverheid voor 
deze kabinetsperiode die ook van betekenis zijn voor de inzet van ICT, 
waaronder standaardisatie en interoperabiliteit.  
In de Collegevergadering van 23 juni zal een toelichting worden gegeven 
op de beleidskaders.  
 
Nicole Kroon zal namens EL&I ingaan op de Digitale Agenda.nl, die op 17 
mei jl. aan de Tweede kamer werd aangeboden door minister Verhagen. De 
Digitale Agenda (ter informatie bijgevoegd) focust op de bijdrage die ICT 
kan leveren aan economische groei en sluit aan op de bedrijfslevenbrief en 
de brief over lagere regeldruk. Onderdeel van DA.NL is het belang van 
standaardisatie en open standaarden om ondernemers ruimte te geven om 
te kunnen ondernemen. DA.NL ligt in het verlengde van de Europese 
Digitale Agenda.  
 
Namens BZK zullen Jaap Uijlenbroek en Gert Jan Buitendijk ingaan op het  
Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en de daaraan gelieerde I-
strategie. Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is de eerste 
stap op weg naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid 
(kerndepartementen, uitvoerings- en toezichtsorganisaties). De iStrategie 
werkt twee programmalijnen van het uitvoeringsprogramma Compacte 
Rijksdienst verder uit; de ICT-infrastructuur in het kader van een 
rijksbrede infrastructuur voor ondersteunende bedrijfsvoering en één ICT-
dienstverlener in het kader van een concentratie en standaardisatie van de 
ondersteunende bedrijfsvoering. De overheidsbrede implementatieagenda 
dienstverlening eOverheid (iNUP) geeft uitvoering aan de overheidsbrede 
visie op dienstverlening en bouwt voort op het nationaal uitvoerings- 
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programma dienstverlening en eOverheid (NUP). Via iNup wordt ingezet op 
ondersteuning van decentrale overheden, onder meer door het ontwikkelen 
en benutten van standaardisatie van processen, koppelvlakken en 
berichten.  
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