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Doel 

U wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van de in de toelichting 

omschreven opdracht om een rapportage te maken over de adoptie van de 

standaarden van de lijsten voor de jaren 2012, 2013 en 2014. 

Toelichting 

In het werkplan van het Forum staat als resultaat: “Het laten uitvoeren van 

additionele monitoring van de adoptie van standaarden. ” Deze toelichting 

omschrijft de opdracht om hieraan invulling te geven. 

 

Aanleiding 

Afgelopen jaren heeft het programmabureau NOiV invulling gegeven aan het 

monitoren van de uitvoering van het open standaarden en open source beleid door 

middel van de NOiV monitor. Nu het programmabureau is opgehouden blijft echter 

de behoefte aan inzicht in adoptie van de standaarden van de lijst.  
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Opzet en scope 

In opdracht van het Forum zal ICTU een jaarlijkse, beleidsgerichte rapportage over 

de uitvoering van het beleid ten aanzien van open standaarden verzorgen. De 

monitor brengt in kaart in hoeverre de doelgroepen (ministeries, 

uitvoeringsorganisaties van de Manifest-groep, gemeenten, provincies en 

waterschappen) het „pas toe of leg uit‟-principe hebben ingevoerd en in de praktijk 

toepassen, in hoeverre de open standaarden van de lijst bij aanbestedingen worden 

gevraagd en in hoeverre zij - wanneer dat niet gebeurt - daarover verantwoording 

afleggen. Daarnaast geeft de monitor een beeld van de toepassing van open 

standaarden in de informatie-systemen van overheden. 

 

De jaarlijkse rapportage integreert gegevens uit verschillende bronnen, waarbij het 

mogelijk is om desgewenst nieuwe thema‟s of gegevensbronnen toe te voegen. Een 

deel van de gegevens wordt verzameld in een aparte mini-survey (in het kader van 

de iNUP-monitor) onder overheidsorganisaties. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 

van gegevens die ICTU in het kader van de iNUP- en Operatie NUP-monitoring 

verzamelt (respectievelijk in opdracht van BZK en KING). Tenslotte wordt waar 

mogelijk gebruik gemaakt van andere bronnen dan de overheidsorganisaties zelf: 

aanbestedingsdocumenten, jaarverslagen, audits, beheerorganisaties en informatie 

van experts. 

 

Planning 

De eerste integrale rapportage wordt vóór 1 oktober opgeleverd. Vooralsnog is de 

planning, dat deze rapportage vervolgens in het Forum (oktober) en het College 

(november) besproken wordt. Bovendien wordt deze (waarschijnlijk in 

oktober/november) gebruikt voor de rapportage aan de Tweede Kamer over de 

uitvoering van de Digitale Agenda.nl. Voor de rapportages over 2013 en 2014 wordt 

een soortgelijke planning gehanteerd.  
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