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Reactie op de ingebrachte punten van BZK/B&I 
 
Aanpassing beheerproces Digikoppeling 
Er is geen sprake van het anders inrichten van het vaststellingsproces of een nieuw 
proces door het Forum en College Standaardisatie. Het is van belang twee punten 
duidelijk te onderscheiden: 
 

1. De beheerder van de standaard is verantwoordelijk voor het vaststellen van 

standaarden (vaststellen is het bepalen welke functionaliteit een versie van 

een standaard heeft.) Voorbeelden van beheerders: W3C, ISO, NEN, KING, 

etc 

2. College standaardisatie is verantwoordelijk voor het verlenen van de ‘pas 

toe of leg uit’ status aan standaarden. (de status geldt voor een specifiek 

functioneel toepassingsgebied en organisatorisch werkingsgebied).  

Voor het verlenen van de ‘pas toe of leg uit’ – status hanteren Forum  en College 
standaardisatie een toetsingsprocedure die toetst op de volgende criteria: Open 
standaardisatieproces, Toegevoegde waarde, Draagvlak en Opname van de lijst 
dient bij te dragen aan adoptie van de standaard. 
 
Mits de beheerder van een standaard uitstekend scoort op het criterium open 
standaardisatieproces, (en de standaard tenminste goed scoort op de overige 
criteria) kan het College ervoor kiezen de beheerder te machtigen om zelf te 
bepalen wanneer een nieuwe versie van de standaard de pas toe of leg uit status 
krijgt. In een dergelijk geval is het beheer en versiebeheer van de 
standaardisatieorganisatie zodanig open en structureel vormgegeven, dat het 
College erop vertrouwt dat alle mogelijke belangen die spelen rondom de standaard 
door de standaardisatieorganisatie correct zijn meegenomen en afgewogen in de 
totstandkomingsprocedure van (de nieuwe versie van) de standaard.  
 
Het College  kan ten alle tijden deze machtiging weer intrekken en de nieuw versie 
van de standaard op de reguliere wijze toetsen, als er aanwijzingen zijn dat het 
beheer niet meer te beschouwen is als volledig open. Beheerders kunnen alleen de 
status ‘uitstekend beheerproces verkrijgen’ voor een specifieke standaard, welke 
altijd initieel getoetst wordt door Forum en College1. 

                                                
1
 Zie voor meer informatie: (http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/voor-

aanmelders/hoe-aanmelden/) 
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