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Memo  
 

Erkenning overige RGS initiatieven  
 

  

  
Introductie  

 

In de RGS Beheergroep vergadering van 25 mei is gesproken over de erkenning van de RGS Brugstaat als 

uitwisselingsstandaard. Algemene consensus destijds was, dat het niet aan de Beheergroep zelf is om de RGS 

Brugstaat te erkennen. In de bijeenkomst van de RGS expertgroep op 30 september jl. is hiervan melding 

gemaakt. 

 

In de RGS expertgroep is hierover gediscussieerd en men is tot het standpunt gekomen om de consensus uit 

de Beheergroep te adopteren. 

Wel vond men een fundamentelere onderbouwing en registratie van de consensus noodzakelijk. Dit om 

toekomstige discussies te voorkomen. 

 
Erkenning van overige RGS initiatieven 
 
De RGS overlegorganen binnen het SBR Programma zijn verantwoordelijk voor de RGS standaard. Enerzijds als 

hoeder van de gemaakte afspraken rondom RGS en anderzijds voor het aanbrengen van door de markt 

gewenste en gedragen wijzigingen. 

 

Voor wat betreft de uiteindelijke toepassing hebben de RGS-overlegorganen nooit enige restricties opgelegd. 

Het staat iedereen vrij om RGS te hanteren zoals men dat wenst. Dit is feitelijk gelijk aan de XML-standaarden 

beheerd door W3C of open source initiatieven. De keerzijde is wat ons betreft dat de RGS-overlegorganen (of 

het SBR Programma in bredere zin) nooit verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor initiatieven en 

toepassingen gebaseerd op RGS, die opgesteld zijn door derden. In dit geval ligt het beheer en de 

verantwoordelijkheid altijd bij een derde partij. 
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De belangrijkste reden om een strikte scheiding te hanteren in de verantwoordelijkheden heeft niet te maken 

met de schaarse middelen die ter beschikking staan aan de RGS-overlegorganen, maar met de principiële 

keuze om wel de standaard streng te bewaken maar de toepassing daarvan geheel vrij te laten en daar dan 

ook geen verantwoordelijkheid voor te gaan dragen. Dat laat onverlet dat de RGS-organen de toepassing van 

de standaard middels informatie en voorlichting wel zal bevorderen. Om discriminatie tussen de verschillende 

initiatieven te voorkomen is de strikte scheiding van toepassing op alle externe RGS-initiatieven en 

toepassingen. 


