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Naleving 'pas toe of leg uit'-principe aangescherpt in 2012

19 januari 2012 |

Onlangs is de rapportageplicht voor 'leg uit' opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën. Deze rapportageplicht moet ervoor

zorgen dat het 'pas toe of leg uit'-principe (/open-standaarden/over-open-standaarden/het-pas-toe-of-leg-uit-principe/)  beter wordt nageleefd door

rijksoverheidsorganisaties en hun baten- en lastendiensten. De rapportageplicht geldt direct al voor de jaarverslagen over 2011. Dit is één van de maatregelen die het

kabinet eind vorig jaar aankondigde om het 'pas toe of leg uit'-regime minder vrijblijvend te maken. Het College Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden

waarop het 'pas toe of leg uit'-principe van toepassing is.

Rapportageplicht in RBV

De RBV schrijven voor dat rijksoverheden in hun jaarverslag van 2011 rapporteren over afwijkingen van de open standaarden die zijn opgenomen op de 'pas toe of leg

uit'-lijst van het College Standaardisatie (https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-standaarden?lijst=Pas%20toe%20of%20leg%20uit&status

%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=pastoeof) . De rapportage met afwijkingen moet onderdeel zijn van de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag. Het gaat daarbij om

afwijkingen zoals bedoeld in artikel 3 van de 'Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten' (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-

2008-837.html) . Ook in de modellen (http://rbv.minfin.nl/model/360)  die horen bij de RBV komt de plicht tot rapportage in het geval van afwijkingen terug. De jaarverslagen

moeten medio maart opgeleverd worden en zullen op 16 mei 2012 aangeboden worden aan de Tweede Kamer. De RBV 2012 zijn opgesteld door het Ministerie van

Financiën en bevatten de voorschriften voor de verantwoording over de begroting 2011, de uitvoering van de begroting 2012 en de begroting 2013.

Open standaarden zijn norm

Het kabinet stelt via de Digitale Agenda.nl  (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/17/digitale-agendanl.html)

en i-NUP (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/30/aanbiedingsbrief-overheidsbrede-implementatieagenda-voor-dienstverlening-

en-e-overheid-i-nup.html)  open standaarden als norm. Overheidsorganisaties moeten daarom via hun jaarverslag rapporteren als zij afwijken van de open standaarden op

de 'pas toe of leg uit'-lijst. Dit geldt sinds 2009 voor zowel centrale als decentrale overheden. In de eindrapportage (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/13/de-derde-voortgangsrapportage-nederland-open-in-verbinding.html)  van het inmiddels afgeronde actieplan Nederland Open

in Verbinding (NOiV) kondigde het kabinet eind vorig jaar aan dat het 'pas toe of leg uit'-regime minder vrijblijvend zou worden. Opname van de 'leg uit'-plicht in de RBV is

één van de maatregelen hiertoe. Daarnaast zal de toelichting op dit principe explicieter dan tot op heden onderdeel worden van de afspraken die het ministerie van BZK

maakt met medeoverheden over verantwoording. Ook zal de verantwoording via de CIO's van de ministeries, via het i-NUP en via de bewaking van de grote ICT-projecten
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vanaf nu gewaarborgd zijn.

Goed voorbeeld

Een voorbeeld van verantwoording over open standaarden staat in het Logius-jaarverslag over 2010 (http://www.logius.nl/organisatie/jaaroverzicht/jaaroverzicht-

2010/logius-in-2010/open-standaarden/) . Logius gaat zelfs nog een stap verder en rapporteert behalve over afwijkingen ook over welke standaarden het toepast in de door

haar beheerde voorzieningen. 
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