
Nieuwsbericht - DEFINITIEF 

College Standaardisatie: Aquo-standaard vraagt om goed beheer 
Het College Standaardisatie heeft op 18 mei 2010 besloten om de Aquo-standaard op de “pas 
toe of leg uit”-lijst op te nemen zodra het beheer goed geregeld is. Over de inrichting van het 
beheer wordt door het Nationaal Wateroverleg nog overlegd. De Aquo-standaard is gericht op 
informatie-uitwisseling rondom waterbeheer.  
 
Aquo-standaard voor waterbeheer 
De standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier meetgegevens en analyses uit te 
wisselen tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer, zoals 
Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat. Deze draagt bij aan kwaliteitsverbetering van 
het waterbeheer, doordat informatie eenvoudiger en sneller gedeeld kan worden. Ook maakt 
de standaard dubbele metingen overbodig, wanneer verschillende organisaties betrokken zijn 
bij het beheer van een bepaald gebied.  
 
De standaard is ontwikkeld door de InformatieDesk standaarden Water (IDsW), een 
samenwerkingsverband van diverse waterbeheerders (Rijkswaterstaat, Unie van 
Waterschappen, Interprovinciaal Overleg (IPO), Planbureau voor de leefomgeving en het 
ministerie van LNV). Dit samenwerkingsverband loopt nog tot eind 2010. 
 
Beheer is aandachtspunt 
Het College Standaardisatie constateert dat het beheer en het vrije gebruik na 2010 van de 
standaard nog niet is geregeld. De standaard zal worden toegevoegd aan de lijst met open 
standaarden voor "pas toe of leg uit"-lijst als deze openstaande zaken ingevuld zijn.  
 
Informeel hebben de bij het Nationaal Wateroverleg betrokken partijen zich al uitgesproken 
voor het onderbrengen van het beheer van de Aquo-standaard bij het Informatiehuis Water, 
dat tot stand komt onder regie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zowel het 
beheer als de vrije gebruiksvoorwaarden zijn echter nog niet formeel geregeld.  
 
"Pas toe of leg uit"-regime 
Op het moment dat de standaard op de lijst wordt opgenomen zal het "pas toe of leg uit"-
regime gelden voor de Aquo-standaard. Organisaties uit de (semi-)publieke sector zijn 
verplicht de standaard te gebruiken als zij informatie uitwisselen rondom waterbeheer. 
Organisaties die afwijken van de standaard moeten daarover gemotiveerd verantwoording 
afleggen. 
 
-------- 
Voor meer informatie: http://www.open-standaarden.nl  
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