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COLLEGE STANDAARDISATIE    

 

Agendapunt: 02 Lijst open standaarden 
Betreft: Omgang met versies van open standaarden op "pas 

toe of leg uit"-lijst 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: 1 november 2010 Versie 1.0 
Bijlagen:  

Doel 
Het College Standaardisatie wordt gevraagd in te stemmen met het volgende. 
 
1. Het uitgangspunt is dat per open standaard één versie op de "pas toe of 

leg uit"-lijst wordt opgenomen. 
Toelichting: Door convergentie naar één versie wordt de interoperabiliteit 
in de regel het meest gediend is. 

2. Er kunnen alleen meerdere versies van een open standaard op de lijst worden 
opgenomen, als het opnemen van één versie juist ten laste gaat van de 
interoperabiliteit.  
Toelichting: Een bepalend criterium hiervoor is dat de voorgaande versie van de 
standaard veel wordt gebruikt, terwijl de nieuwe versie van de standaard geen 
ondersteuning biedt voor de voorgaande versie (niet "backward compatible"). 
Het opnemen van alleen de nieuwe versie zou in dat geval de bestaande 
interoperabiliteit in gevaar brengen. In de toelichting bij de opname op de lijst 
zal worden aangegeven waarom van een standaard meerdere versies zijn 
opgenomen en wat dit betekent voor de (semi-)publieke organisaties voor wie 
het "pas toe of leg uit"-beleid geldt. 

3. Versies op de lijst moeten uiteraard voldoen aan de criteria voor opname 
op de "pas toe of leg uit"-lijst.  
Toelichting: Dit betekent ondermeer dat geen versies worden opgenomen 
die niet meer actief door de standaardisatieorganisatie beheerd worden en 
dat wordt getoetst of de standaardisatieorganisatie voldoende aandacht 
heeft voor versiebeheer. 

4. De aanmelder kan onderbouwd een verzoek doen om meerdere versies 
van een standaard op de "pas toe of leg uit"-lijst op te nemen.  
Toelichting: Een aanmelder kan bijvoorbeeld twee versies tegelijkertijd 
aanmelden of met het aanmelden van de nieuwe versie verzoeken om 
deze in combinatie met de reeds opgenomen versie op te nemen. De 
aanmelder dient aan de hand van het eerder genoemde criterium (zie 
punt 2) de noodzaak te onderbouwen. 

5. Een nieuwe versie van een reeds op de "pas toe of leg uit"-lijst 
opgenomen standaard moet worden aangemeld en doorloopt een 
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aangepaste toetsingsprocedure. Alleen de wijzigingen worden nader 
bekeken.  
Toelichting: Als bij de intake blijkt dat de verwachte impact en 
implementatiekosten van de nieuwe versie klein zijn, dan kan de 
toetsingsprocedure vereenvoudigd worden door geen expertgroep bij 
elkaar te roepen. Er vindt wel altijd publieke consultatie plaats, tenzij de 
wijziging strikt administratief is (bijv. een naamswijziging of een correctie 
van een fout). Er wordt gewerkt aan een herziening van de 
toetsingsprocedure en criteria. Daarbij zal, nog meer dan al het geval is, 
rekening worden gehouden met versies. 

6. Forum Standaardisatie zal onderzoeken hoe in de toekomst versies 
automatisch (d.w.z. zonder toetsingsprocedure) aan de "pas toe of leg 
uit"-lijst kunnen worden toegevoegd. 
Toelichting: Op dit moment is het in de regel nog te vroeg om 
automatisch nieuwe versies aan de toe te voegen. Uit eerdere toetsingen 
komt naar voren dat veel standaardisatieorganisaties hun beheer nog niet 
voldoende op orde hebben. Er wordt gewerkt aan de herziening van de 
toetsingscriteria. Daarbij zal ook bekeken worden of een norm kan worden 
bepaald waaraan een standaardisatieorganisatie moet voldoen om nieuwe 
versies van haar standaard automatisch aan de "pas toe of leg uit"-lijst 
toe te voegen. 

 
Nadere toelichting 
Op dit moment wordt één versie van een standaard opgenomen op de "pas toe of 
leg uit"-lijst. Vanuit verschillende kanten is de behoefte geuit om meerdere versies 
van een standaard op de lijst op te kunnen nemen. In het advies staat de 
doelstelling van de lijst, interoperabiliteit, centraal. In de regel zal interoperabiliteit 
gediend zijn met de opname van één versie. In bepaalde, beschreven gevallen kan 
het vanuit het oogpunt van interoperabiliteit verstandig zijn om meerdere versies 
van een standaard op te nemen. 
 
Mogelijke consequenties van dit besluit 
Dit besluit heeft voor verschillende partijen gevolgen: 
 
Voor mogelijk indieners 
Indieners dienen na te denken of zij meerdere versies van een standaard voor de 
"pas toe of leg uit"-lijst willen aanmelden. Als dat het geval is dan dienen ze 
daarvoor een onderbouwing te geven.  
 
Voor beheerorganisaties van standaarden die nu op de lijst staan 
Voor één standaard, StUF geldt dat deze nog geen versienummer heeft. KING 
wordt dan ook gevraagd om een of meer versies in te dienen die ze willen laten 
opnemen. Ook voor andere “eigenaren” van standaarden geldt dat ze moeten 
nagaan of ze meerdere versies van de standaard op de lijst willen. 
 
Voor (semi-)publieke organisaties 
De verplichtstelling van meerdere versies kan een extra last voor (semi-)publieke 
organisaties betekenen. Daarom moet in de procedure getoetst worden of de 
opname van meerdere versies noodzakelijk is. 
 
Voor het Bureau Forum Standaardisatie 
Het betekent dat in bepaalde gevallen niet één maar meerdere versies getoetst 
moet worden.  
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Communicatie 
Communicatie is cruciaal. Naast een nieuwsbericht dient de website (incl. de “pas 
toe of leg uit”-lijst en meldingsformulier) te worden aangepast en de stakeholders 
van de standaarden op de lijst moeten worden ingelicht. Dit zal gebeuren nadat de 
herziene toetsingsprocedure, waarin ook de procedurele omgang met versies nader 
wordt uitgewerkt, gereed is. 
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