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Overzicht van acties adoptie van open standaarden 2013 

 

# Actie Doel  Actiehouder Opmerkingen en status 

1 Overheidsorganisaties borgen ‘pas toe of leg 
uit’  beter in hun interne proces door  
onderzochte aanbestedingen uit de monitor te 
evalueren, maatregelen te nemen en 
ondersteuningsbehoefte nader te identificeren.  
 

Evaluatie en borging 
‘pas toe of leg uit’ 

BFS gaat gesprekken 
voeren met organisaties 
uit de monitor en 
rapporteert in de 
volgende 
Collegevergadering 
i.s.m. ICCIO/Rijk en 
KING/gemeenten 

Focus op max. 5 organisaties, insteek is wederzijds 
leren, rapportage over verbeterpunten in College 
Standaardisatie medio 2013. Gesprekken worden 
gepland in Q1. 

2 Overheidsorganisaties ondersteunen 
(maatwerk) door: 
1. Op verzoek van overheidsorganisaties 

advies geven bij open standaarden in 
aanbestedingen. 

2. Hulpmiddelen voor inkopers beschikbaar 
stellen (zoals bestekteksten). 

3. Voorlichting geven over specifieke 
standaarden. 

Ondersteuning op maat BFS met ondersteuning 
van standaardisatie-
organisaties en PIANOo 

Ad 1. Doorlopend o.a. vragen ontvangen over video-
formaten (College voor Examens) en PDF/A 
(Belastingdienst). 
Ad 2. Generieke bestekteksten goedgekeurd door 
CBA, binnenkort volgt publicatie. 
Ad 3. Doorlopend, recentelijk o.a. bijeenkomsten 
over DNSSEC en SEPA. Gestart met ontwikkeling 
van adoptieplan per standaard.  

3 Open standaarden actief stimuleren bij 
ministeries en uitvoeringsorganisaties door: 
1. Vooraf bespreken van ‘leg uit’-gevallen en 

partijen zonodig stimuleren om advies te 
vragen bij BFS. 

2. Sturing op open standaarden via Project 
Start Architectuur (PSA), handboek 
Projectportfoliomanagement, en 
inkoopproces. 

Stimulering open 
standaarden bij centrale 
overheden 

ICCIO, Manifestgroep 
met BFS in faciliterende 
rol 

Dit sluit aan bij de eerdere maatregelen die het 
kabinet eind 2011 in de afsluitende NOiV-rapportage 
aankondigde. 
 
Contact hierover met ICCIO loopt. 
 
 

4 Open standaarden actief stimuleren bij 
gemeenten, provincies en waterschapen door: 
1. Samen op te trekken met de koepels en 

andere intermediaire organisaties. 
2. Actief te communiceren over het beleid. 

 

Stimulering open 
standaarden bij 
decentrale overheden 

VNG, KING, IPO, UvW 
met BFS in faciliterende 
rol 

Ad 1. Samenwerking met KING is geïntensiveerd 
o.a. softwarecatalogus en bestekteksten. 
Regelmatig overleg met VIAG. 
Ad 2. O.a. via bijdrage aan KING-congres. 
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# Actie Doel  Actiehouder Opmerkingen en status 

5 1. Het feitelijk gebruik van open standaarden 
stimuleren via het gebruik van generieke 
voorzieningen (zoals iNUP) en shared 
services (waarin open standaarden worden 
gebruikt). 

2. iNUP-voorzieningen stimuleren om gebruik 
te maken van  open standaarden en om  
koppelvlakspecificaties beschikbaar te 
maken. 
 

Stimulering via 
generieke 
voorzieningen (zoals 
iNUP) en shared 
services 

BRG, opdrachtgevers 
en beheerders van 
iNUP-voorzieningen 

Ad 1&2:  
- Afspraak gemaakt met Bestuurlijke Regie Groep 

e-overheid en dienstverlening (iNUP); 
- Jaarlijkse verantwoording van Logius over open 

standaarden in jaaroverzicht; 
- Lopend contact  met ICCIO. 

6 Afspraken en samenwerken met  ICT-
leveranciers door: 
1. Open standaarden op te nemen in de 

GEMMA softwarecatalogus (i.s.m. KING) 
2. Binnen Rijk toepassen in generieke i-

dienstencatalogus; samen met 
aanbodstructurering/supplyboard  

3. Bijeenkomsten met leveranciers te 
organiseren over de werking van open 
standaarden in software (testevents) 

  

Stimulering via ICT-
leveranciers 

BFS en ECP 
(leveranciersbijeenkoms
ten) en KING 
(softwarecatalogus) en 
verder: ICT~Office, 
standaardisatie-
organisaties  

Ad 1. Samenwerking met KING gestart. Relevante 
PToLU-standaarden worden opgenomen. Sessie 
over compliancy met standaardisatie-organisaties 
wordt georganiseerd om kwaliteit softwarecatalogus 
op peil te houden/brengen. 
Ad 2. Lopend contact met ICCIO. 
Ad 3. Bijeenkomst met ECP en marktpartijen over 
DKIM (anti-spam/-phishing) eind Q1. 

7 Monitor Open standaardenbeleid over 2012: 
meer uitgebreide opzet, feitelijk gebruik, 
inclusief iNUP-voorzieningen, grote ICT-
projecten en shared services. 

Monitor meer gericht op 
daadwerkelijk gebruik 
van open standaarden 

ICTU i.o.v. BFS; in 
afstemming met KING, 
ICCIO en EZ 

Voorstel door ICTU is ontvangen. Afstemming over 
exacte invulling loopt. 
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