
 

  

 

 

 

 

 

   Pagina 1 van 2 
 

 

 

 

Forum Standaardisatie 

 

Wilhelmina v Pruisenweg 52 
2595 AN  Den Haag 

Postbus 84011 

2508 AA  Den Haag 

www.forumstandaardisatie.nl 
 
 

 

  

 
Bijlagen: 1 

 

 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE   
 

 

 

Agendapunt: 09b Verplichten gebruik open standaarden 

Bijlagen: Gebruik van open standaarden en 

basisvoorzieningen voor de e-overheid: tussen 

verleiden en verplichten (FS35-12-9c) 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: december 2011 Versie 0.1 

Betreft: Resultaten Rondetafel over verplichten en vervolg 

Doel 

1. U te informeren over het verloop en de resultaten van de Rondetafel 

bijeenkomst ‘Verplichtend regime voor gebruik van open standaarden en 

basisvoorzieningen voor de e-overheid’.   

 

2. U te vragen in te stemmen met de voorgestelde vervolglijnen c.q. acties. 

 

Toelichting 

Rondetafel 

Het College heeft in juni, naar aanleiding van een notitie over een (meer) 

verplichtend regime voor het gebruik van open standaarden, het Forum 

gevraagd een rondetafel bijeenkomst rondom dit thema te organiseren.  

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2011. Er is 

gediscussieerd aan de hand van twee casussen: Digikoppeling en het Recht 

op elektronisch zakendoen.  

Er werd geconstateerd dat er niet één sturingsparadigma is: per geval zal 

een optimale mix van verleiden en verplichten moeten worden gezocht. Het 

pas-toe-of-leg-uit-beleid (ptolu) dat het College hanteert past hier goed bij. 

Aandachtspunten zijn: het maken van heldere bestuurlijke keuzes; 

ondersteunende adoptieadviezen; onderling aanspreken op ptolu-beleid; 

monitoring van ptolu-implementatie. 

Neerslag van de gedachtewisseling in de bijeenkomst vindt u in de bijlage.  

 

Aanbevelingen  
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De discussie en conclusies van de rondetafel bijeenkomst zijn vertaald in 

een aantal voorstellen voor concrete acties (zie volledige formulering in 

bijlage F35-12-09c): 

1. Versterk commitment voor ptolu en maak adoptieadviezen tot vast 

onderdeel van het ptolu-beleid; 

2. Stimuleer expliciete sponsoren en/of  ‘coalition of the willing’ 

rondom een standaard of voorziening; 

3. Beleg een monitoringsfunctie bij het Forum om implementatie in 

beeld te brengen èn knelpunten te signaleren. Op basis hiervan een 

evaluatieverslag voor College maken, inclusief voorstellen voor 

eventuele aanvullende maatregelen. 

4.  Agendeer deze evaluatieverslagen ook in andere e-overheids 

gremia. 

 

Invulling van de aanbevelingen / acties 

Ad 1: Commitment en adoptieadviezen 

het opstellen van adoptieadviezen voor standaarden en /of basisvoorzieningen die 

op de lijst geplaatst worden is met ingang van 2012 al een ‘standaard-activiteit’ 

geworden. Zie in de respectievelijke BFS werkplannen voor 2012:  Lijsten met open 

standaarden, Adoptie en Erkenning basisvoorzieningen     

Mogelijke actie: aandacht voor/ versterken van  ‘commit’ aspect: niet alleen uitleg 

waarom niet voor een standaard of voorziening wordt gekozen, maar ook wanneer 

dat wel gaat gebeuren. 

 

Ad 2: Sponsoren 

Mogelijke actie: ontwikkelen van een ‘sponsoren-model’ of ‘coalition of the willing-

aanpak’ voor standaarden en voorzieningen. 

 

Ad 3 & 4: Monitoring en evaluatieverslagen 

Ook monitoring van ptolu-beleid en signalering van barrières maken al onderdeel 

uit van het BFS werkplan 2012 Adoptie. Daarin staat het voornemen dit  in nauwe 

samenwerking met stakeholders te doen. 

Mogelijke actie: maak het monitoringvoornemen concreet met de aanbeveling uit 

deze notitie: lever College periodiek evaluatieverslagen en maak afspraken om 

deze verslagen ook in andere relevante gremia te agenderen (o.a. Manifestgroep, 

ICCIO, Bestuurlijke regiegroep e-overheid) 

 

 

De vragen die voorliggen aan het Forum zijn: 
1) Kunt u zich vinden in de aanbevelingen uit de Notitie Verleiden en 

verplichten? 

 

2) Wilt u instemmen met de voorgestelde invulling van de aanbevelingen en 

benoemde acties.  
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