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Doel 
De resultaten van het project ‘Referentielijst’ worden ter kennisgeving aan het College 
Standaardisatie worden aangeboden. Besluitvorming hierover is niet nodig. 
 
Toelichting 
In opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie heeft TNO onderzoek gedaan naar de 
standaarden welke de facto worden gebruikt binnen de overheid. De facto is hierbij gedefi-
nieerd als: standaarden waar consensus over is en die reeds breed gebruikt worden.  
 
Het project had als doel een praktisch overzicht te creëren voor projectleiders en architec-
ten binnen de overheid. In het project is vooral gekeken naar bestaande lijsten met stan-
daarden die in omloop zijn bij overheidsorganisaties, om hiermee de consensus en het ge-
bruik te kunnen toetsen. Ook zijn meer generieke kwaliteitscriteria (zoals openheid) gedefi-
nieerd, waaraan de standaarden moeten voldoen. Bij het toetsen van consensus is gebruik 
gemaakt van de lijsten van de gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, MARIJ, GEM-
MA, VTS Politie, Dimpact, ministerie van Justitie, BKWI en het project GOUD. Ook is geke-
ken naar enkele internationale voorbeelden. 
 
Het onderzoek heeft een Referentielijst opgeleverd, die bestaat uit twee delen: 

• Een lijst met de facto standaarden waarvan de mate van consensus eenduidig kon 
worden vastgesteld (18 stuks). 

• Een lijst met kandidaat de facto standaarden, waarvan de mate van consensus niet 
eenduidig kon worden vastgesteld. Hiervan wordt echter wel consensus vermoed. 
Door middel van een consultatie kan dit worden vastgesteld (30 stuks). Wanneer 
voor een specifieke standaard na 3 maanden geen bezwaren zijn ontvangen wordt 
er van uit gegaan dat ook over die standaard consensus bestaat en zal deze aan de 
referentielijst worden toegevoegd. 

 
Omdat consensus bestaat over het gebruik van deze de facto standaarden levert toepas-
sing van het ‘pas toe of leg uit’ regime voor deze standaarden geen toegevoegde waarde 
op. Dit regime blijft daarom gereserveerd voor standaarden waar dit regime echt verschil 
oplevert.  
 
Wanneer door partijen bezwaar gemaakt wordt tegen opname van bepaalde kandidaat-
standaarden op de Referentielijst, dan is er de mogelijkheid de standaarden door te leiden 
naar de procedure voor ‘pas toe of leg uit’.  
In overleg met het Forum Standaardisatie zal voor de toekomstige uitbreiding en het be-
heer van de Referentielijst later dit jaar een procedure worden vastgesteld. 
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Doel


De resultaten van het project ‘Referentielijst’ worden ter kennisgeving aan het College Standaardisatie worden aangeboden. Besluitvorming hierover is niet nodig.


Toelichting


In opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie heeft TNO onderzoek gedaan naar de standaarden welke de facto worden gebruikt binnen de overheid. De facto is hierbij gedefinieerd als: standaarden waar consensus over is en die reeds breed gebruikt worden. 


Het project had als doel een praktisch overzicht te creëren voor projectleiders en architecten binnen de overheid. In het project is vooral gekeken naar bestaande lijsten met standaarden die in omloop zijn bij overheidsorganisaties, om hiermee de consensus en het gebruik te kunnen toetsen. Ook zijn meer generieke kwaliteitscriteria (zoals openheid) gedefinieerd, waaraan de standaarden moeten voldoen. Bij het toetsen van consensus is gebruik gemaakt van de lijsten van de gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, MARIJ, GEMMA, VTS Politie, Dimpact, ministerie van Justitie, BKWI en het project GOUD. Ook is gekeken naar enkele internationale voorbeelden.

Het onderzoek heeft een Referentielijst opgeleverd, die bestaat uit twee delen:


· Een lijst met de facto standaarden waarvan de mate van consensus eenduidig kon worden vastgesteld (18 stuks).

· Een lijst met kandidaat de facto standaarden, waarvan de mate van consensus niet eenduidig kon worden vastgesteld. Hiervan wordt echter wel consensus vermoed. Door middel van een consultatie kan dit worden vastgesteld (30 stuks). Wanneer voor een specifieke standaard na 3 maanden geen bezwaren zijn ontvangen wordt er van uit gegaan dat ook over die standaard consensus bestaat en zal deze aan de referentielijst worden toegevoegd.


Omdat consensus bestaat over het gebruik van deze de facto standaarden levert toepassing van het ‘pas toe of leg uit’ regime voor deze standaarden geen toegevoegde waarde op. Dit regime blijft daarom gereserveerd voor standaarden waar dit regime echt verschil oplevert. 


Wanneer door partijen bezwaar gemaakt wordt tegen opname van bepaalde kandidaat-standaarden op de Referentielijst, dan is er de mogelijkheid de standaarden door te leiden naar de procedure voor ‘pas toe of leg uit’. 


In overleg met het Forum Standaardisatie zal voor de toekomstige uitbreiding en het beheer van de Referentielijst later dit jaar een procedure worden vastgesteld.
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