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Om de effectiviteit van het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid  

te vergroten, acht het College Standaardisatie het van belang om intensiever 

samen te werken met ICCIO. In de afgelopen periode is hierover tussen u en uw 

medewerkers enerzijds en de Forum-voorzitter en medewerkers van het Bureau 

Forum Standaardisatie anderzijds frequent contact geweest, zijn afspraken 

gemaakt en zijn reeds zaken in gang gezet.  

 

Hieronder volgen de hoofdpunten van de ingezette koers. Met dit schrijven wil ik 

deze koers graag bekrachtigen en waarborgen.  

 

ICCIO wil zoveel mogelijk “aan de voorkant” sturen op open standaarden.  Dit sluit 

aan bij de insteek van Forum en College Standaardisatie. Instrumenten daarvoor 

zijn o.a. projectstartarchitecturen en inkoopprocedure. Bureau Forum 

Standaardisatie (BFS) kan in voorkomende gevallen, indien gewenst, een adviesrol  

vervullen. BFS kan daarbij een beroep doen op zijn netwerk van 

standaardenexperts. 

 

ICCIO wil met name via generieke voorzieningen (o.a. NUP-voorzieningen en 

shared services) sturen op de adoptie van open standaarden, omdat daar een 

groot effect vanuit gaat. Het idee bestaat om in een register een actueel overzicht 

te bieden van generieke voorzieningen en daarin ook informatie op te nemen over 

de gehanteerde koppelvlakken en standaarden. Forum en College Standaardisatie 

steunen dit initiatief zeer en willen hierover graag op de hoogte gehouden worden. 

BFS kan op verzoek inhoudelijke advies rondom de relevante standaarden leveren, 

zodat deze op een accurate wijze in het register terugkomen. 

 

Door de architectuurboard wordt in ICCIO-verband op de projectstartarchitectuur 

van ICT-projecten een ‘voorschouw’ uitgevoerd. In deze voorschouw wordt ook 

getoetst of open standaarden op een goede manier zijn meegenomen. 

Afgesproken is dat BFS zo nodig wordt betrokken voor aanvullend advies. Forum 

en College Standaardisatie willen graag periodiek geïnformeerd worden over de 

resultaten en het effect van deze ‘voorschouw’ voor wat betreft open standaarden. 

 

BFS en de standaardisatiecommissie Rijk organiseren gezamenlijk een 

bijeenkomst voor een aantal partijen van wie aanbestedingen zijn onderzocht in 
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de monitor over 2011. Het doel is om van elkaar te leren en ‘best practices’ uit te 

wisselen. Relevante partijen zijn inmiddels uitgenodigd voor een bijeenkomst op 

28 mei 2013. 

 

Over de monitor open standaarden-beleid in 2012 zijn inmiddels diverse afspraken 

gemaakt. Met name dat voldoende aandacht zal uitgaan naar de gevallen waar op 

de juiste wijze open standaarden zijn toegepast en dat in de beoordeling van 

aanbestedingen voldoende nuancering terugkomt (‘ernst van de eventuele 

afwijking’). 

 

Graag verneem ik van u of de bovenstaande beschrijving van onze gezamenlijke 

insteek en afspraken aansluit bij uw denkbeelden en of u deze kunt 

onderschrijven. Ik zie uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

College Standaardisatie 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

dr. B. Leeftink, voorzitter 

 

 

CS-20130530.06A




