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Aanleiding/probleemstelling 
Het College Standaardisatie erkent open standaarden en identificeert  
maatregelen om de daadwerkelijke adoptie van open standaarden door 
overheidsorganisaties te vergroten. 

Advies/actie 
Het db-BRG wordt voorgesteld: 
in te stemmen met agendering van het voorstel van de secretarissen college 
Standaardisatie en BRG om relevante besluiten van het College ter informatie 
te agenderen in de BRG. 

Toelichting 
 
College Standaardisati e- taak & samenstelling 
Het College Standaardisatie is ingesteld om - in verband met de veilige en 
betrouwbare uitwisseling en (her)gebruik van gegevens tussen 
overheidsorganisaties onderling en met bedrijven/burgers - te bevorderen dat open 
standaarden overheidsbreed worden toegepast (besluit MinEL&I 12-12-2011, 
Staatscrt. 23581). Het college bestaat uit (hoogambtelijke) vertegenwoordigers van 
departementen, de Inspectieraad, IPO, UVW, VNG, en de Manifestgroep. Het 
voorportaal van het College is het Forum Standaardisatie waarin zowel publieke 
(o.a. IPO, KING, Manifestgroep, Rijk) als private partijen (o.a. VNO-NCW, ICT-
Office, Universtiteit Tilburg) zitting hebben. 
 
Bestuurlijke Regiegroep - taak & samenstelling 
De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid (BRG) heeft tot taak de 
inhoudelijke coördinatie op het gebied van dienstverlening en e-overheid te 
verbeteren, de samenhang van initiatieven op het terrein van dienstverlening en e-
overheid te bewaken, en risico’s en kansen te signaleren en te agenderen op het 
gebied van de implicaties van het zijn van informatie-Overheid (besluit MinBZK 14-
5-2012, Staatscrt, nr. 10338). Ook de BRG bestaat uit (hoogambtelijke) 
vertegenwoordigers van departementen, IPO, UVW, VNG, en de Manifestgroep. 
 
Wederzijdse versterking 
Het College standaardisatie is dusdanig samengesteld dat overheidsbreed gedragen 
besluiten worden genomen over de toepassing van standaarden (ondermeer door 
opname op een pas-toe-of-leg-uit lijst). Deze besluiten zijn als zodanig een 
gegeven, maar de daadwerkelijke adoptie van open standaarden door 
overheidsorganisaties blijft evenwel achter.1 Het College identificeert  maatregelen 
om de adoptie te vergroten. Daarnaast wordt voorgesteld om de daadwerkelijke 
adoptie-kracht van de overheid te versterken, door relevante besluiten van het 

 
1 Bron: Monitor Open Standaarden 2012. 
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College Standaardisatie ter informatie te agenderen in de BRG. Desgewenst 
aangevuld met een specifiek (bijv. adoptie) verzoek van het College aan de BRG.  
 
Voorbeeld is het gebruik van standaarden in basisregistraties, zoals - bij voldoende 
draagvlak - het bredere gebruik van StUF en het gebruik van open standaarden in 
de iNUP-bouwstenen. 
 
Een ander voorbeeld is de notitie richting het College Standaardisatie van 29 
november aanstaande, over de achterblijvende adoptie van open standaarden (zie 
bijlage 1, het gearceerde deel bij beslispunt 2). Daarin wordt voorgesteld om 
ondermeer een notitie in de BRG in te brengen, waarin speciale aandacht uitgaat 
naar de adoptie van open standaarden via i-NUP-bouwstenen (incl. 
basisregistraties) en de rijksbrede shared services, en naar de praktijk van het 
aanbesteden. 
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