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Agendapunt: 06 notitie bestekteksten 

Bijlagen: Algemene bestekteksten, keuze model, individuele 

bestekteksten voor de SETU standaard 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: december  2011 Versie 0.1 

Betreft: Oplevering van bestekteksten voor aanbestedingen  

Doel 

U te informeren over de producten die opgeleverd zijn in het project bestekteksten 

en u te vragen deze producten actief te gaan gebruiken in uw organisaties.  

Toelichting 

 

Aanleiding: nog veel winst te halen bij aanbestedingen 

Uit onderzoek (Paapst, 2010) is gebleken dat overheidsorganisaties niet goed naar 

open standaarden van de “pas toe of leg uit” lijst vragen in aanbestedingen. Één 

van de redenen hiervoor is dat overheden niet weten hoe ze naar de standaarden 

moeten vragen. De juiste versie van standaarden en gunnings- en selectiecriteria 

gebruiken blijkt voor veel overheden moeilijk te zijn.  
 

Daarom heeft het Bureau een project uitgezet bij DPA om voorbeeld 
bestekteksten te maken voor inkopers. Dit project is begeleid door een 

brede groep van inkoopspecialisten uit zowel de gemeente als het Rijk, 
aangevuld met afgevaardigden van NOiV en het beleid van EL&I. Bij het 
tot stand komen van de producten is nauw contact geweest met de 
beheerders van de standaarden op de lijst.  

 
Het project heeft verschillende producten opgeleverd die onderstaand 
kort toegelicht worden.  
 
Product 1: keuzemodel voor inkopers 
Om inkopers te helpen om bij de goede standaarden en bijhorende 
bestekteksten uit te komen bij aanbestedingen is bijgevoegd 

keuzemodel ontwikkeld.  
 
Product 2: algemene bestekteksten 
Wij het vragen naar ICT standaarden in aanbestedingen zijn er veel 
eisen en wensen die hetzelfde zijn ongeacht de standaard. Deze 

algemene eisen en wensen staan in bijgevoegd document.  
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Product 3: standaard specifieke bestekteksten 
Voor een aantal standaarden zijn er ook nog specifieke eisen en 
wensen nodig. Deze staan in de aparte bestekteksten per standaard. 

Als voorbeeld is die van de SETU standaard bijgevoegd.  
 

Vervolg project: verspreiding en beheer 
Nu het ontwikkelen van het keuzemodel, de algemene bestekteksten en 
specifieke bestekteksten klaar is moet deze producten nog verspreid en 
beheerd worden. De opdrachtnemer heeft hiervoor een communicatie- 

en beheerplan voor opgeleverd. Concreet komt het erop neer dat: 

 
- aan de Commissie Bedrijfsjuridisch Advies op Rijksniveau de 

producten ter review worden voorgelegd; 
- er een samenhangende brochure gemaakt wordt van 

bovenstaande drie producten; 
- deze brochure verspreid wordt via verschillenden kanalen 

waaronder Pianoo (rijksinkoopportaal) en uiteraard ook op de 
Forum site komt te staan; 

- de individuele bestekteksten onderdeel worden van de 
implementatie informatie die het Forum Standaardisatie per 
standaard levert; 

- voor nieuwe standaarden op de lijst ook bestekteksten worden 

gemaakt door DPA; 
- de huidige producten beheerd worden bij het Bureau in 

samenwerking met de beheerders van de betreffende 
standaarden. 
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