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Aanmeldformulier open standaarden en specificaties  
 
Uw gegevens:  
 
1. Naam organisatie  

 
2. Naam contactpersoon:  
 
 
3. Functie contactpersoon:  
 
 
4. Telefoonnummer contactpersoon:  
 
 
5. E-mailadres contactpersoon:  
 
 
Gegevens standaard of specificatie:  
 
6. Naam standaard of specificatie:  

 
7. Versie standaard of specificatie:  

 
8. Naam organisatie die de standaard of specificatie beheert:  

 
9. Vindplaats documentatie over standaard of specificatie:  

 
Achtergrondinformatie en motivatie:  
 
10. Toepassingsgebied van de standaard of specificatie: voor welke doeleinden wordt de standaard toegepast, c.q. 
dient de standaard gebruikt te worden? (zie de basislijst met standaarden voor voorbeelden van toepassingsgebieden 
van standaarden).  







11. Werkingsgebied van de standaard of specificatie: binnen welke organisaties wordt deze al gebruikt, c.q. zou deze 
gebruikt kunnen worden? (Indien bekend graag contactpersonen binnen organisaties specificeren, deze gegevens 
zullen vertrouwelijk worden behandeld).  







 
12. Is uw organisatie gebruiker van de standaard of specificatie? Zo nee, welke relatie bestaat er tussen uw 
organisatie en de nu aangemelde standaard of specificatie?  

 
13. Waarom zou deze standaard of specificatie moeten worden opgenomen op een lijst met aanbevolen open 
standaarden? Wat is de toegevoegde waarde van de standaard, welk probleem wordt ermee opgelost?  
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14. Welke impact zou het opnemen van deze standaard als aanbevolen standaard hebben?  



 
15. Zijn u concurrerende standaarden of specificaties bekend? (graag benoemen)  



16. Welke andere organisatie(s) en/of expert(s) zou(den) betrokken kunnen worden bij de beoordeling van de 
standaard of specificatie op grond van hun expertise of anderszins? (naam en organisatie opgeven)  

 
17. Bent u of uw organisatie bereid deel te nemen aan een expertgroep die deze standaard gaat beoordelen? JA / 
NEE 
 


