
Leeswijzer toetsingscriteria DGC 

De toetsingscriteria van de DGC zijn beschreven in het Excelbestand Toetsingscriteria DGC v1.1.xlsx. 

In dit document vindt u onder andere de minimale eisen waaraan kwaliteitsregistraties moeten 

voldoen om een positief advies van de Data-governancecommissie (DGC) te krijgen bij de toetsing. 

Het document met de toetsingscriteria is als volgt opgebouwd:  

Kolommen 

Er zijn negen hoofdthema’s beschreven waarop de DGC regie wil voeren. Kolom B en C beschrijven 

de hoofdthema’s.  

Om toe te werken naar de hoofdthema’s zijn er criteria geformuleerd waarop getoetst wordt door de 

DGC. Deze criteria staan beschreven in Kolom D en E. Kolom F bevat de rationale van het 

desbetreffende criterium. Het beschrijft waarom de DGC op het criterium toetst. 

Het aantonen dat men voldoet aan de criteria gebeurt op basis van feitelijke informatie in gevraagde 

bewijsstukken. De benodigde informatie zal bij de meeste organisaties in dezelfde type documenten 

te vinden zijn. Deze mogelijke bewijsstukken staan beschreven in kolom M. Mocht bij een 

kwaliteitsregistratie de benodigde informatie in een ander bewijsstuk beschreven zijn, dan verzoekt 

de commissie om het bewijsstuk aan te leveren waarin de benodigde specificaties beschreven zijn en 

om dit bij de aanvraag duidelijk aan te geven.  

De specificaties waarop de criteria door de DGC worden beoordeeld zijn te vinden in kolom G en H. 

In kolom G zijn de huidige minimumvereisten (volwassenheidsniveau 1) uitgewerkt en in kolom H het 

groeipad (volwassenheidsniveau 2). In kolom I is de scoring op de minimumvereisten en het groeipad 

beschreven. 

Bij het opstellen van de criteria is steeds hetgeen de DGC hoopt te bereiken met de criteria voor 

ogen gehouden. Dit is geformuleerd in uitgangspunten die per criterium beschreven staan in kolom J. 

Ook heeft de DGC als standpunt voort te willen bouwen op van toepassing zijnde normen, kaders en 

standaarden. Indien dit van toepassing was bij een criterium, dan is dit beschreven in kolom K.  

Tot slot is aangegeven of de DGC verwacht dat een criterium is geregeld op het niveau van de 

kwaliteitsregistratiehouder of op het niveau van de dataverwerking (dataverwerker).  

Rijen 

Op rij 5 beginnen de inhoudelijke criteria met 0 ‘SKMS programma Verduurzamen 

Kwaliteitsregistraties’. Dit is per definitie geen criterium, en is daarom ook grijs gekleurd. Deze regel 

is wel opgenomen in de toetsingscriteria om aan te geven dat de DGC voortborduurt op de trajecten 

die al de eerste stappen zetten in de beoogde ontwikkelrichting zoals beschreven in de deelafspraken 

1.1 t/m 4.1. Indien een kwaliteitsregistratie mee heeft gedaan aan het Verduurzamen programma is 

de verwachting dat de einddocumenten van dit programma op deze criteria het gros van het 

benodigde bewijs leveren. De stappen die de kwaliteitsregistraties zetten in dit programma is dat wat 

de DGC op dit moment minimaal verwacht van kwaliteitsregistraties. 

Vanaf deelafspraak 8.1 ziet u de volgende vermeldingen ‘Dit criterium geldt tot wijziging van de 

Wkkgz’, ‘Na wijziging van de Wkkgz is …. Verplicht.’ En ‘Dit criterium geldt na wijziging van de Wkkgz’. 

Dit zijn criteria waarop de wetswijziging van de Wkkgz impact op heeft. Op dit moment verwacht de 

DGC dat kwaliteitsregistraties op deze criteria voldoen aan de huidige wettelijke verplichtingen ten 

aanzien van overeenkomsten en compliance op het gebied van privacy en gegevensbescherming (de 

(U)AVG). De criteria waar de DGC tot de ingang van de wetswijziging van de Wkkgz op toetst zijn wit 



gekleurd. De criteria waar de DGC nog niet op toetst, en pas op gaat toetsen vanaf de ingang van de 

gewijzigde Wkkgz, zijn grijs gekleurd. In dik gedrukte tekst is aangegeven wat er wijzigt na de ingang 

van de wetswijziging Wkkgz. 

Tabbladen 

In het hoofdtabblad ‘Toetsingscriteria V1.1’ zijn de toetsingscriteria beschreven. In het tabblad 

daarna is de informatie uit kolom M ‘mogelijke bewijsstukken’ uitgewerkt. In dit tabblad ziet u een 

overzicht van de aan te leveren bewijsstukken met uitleg. In het volgende tabblad is de Grondplaat 

Eenheid van Taal toegevoegd waar in deelafspraak 2.3 naar verwezen wordt. 

Voor het tabblad met de toetsingscriteria vindt u een uitwerking van de uitgangpunten die de DGC 

hanteert. Nog een tabblad daarvoor kunt u het versiebeheer terugvinden. 

 

  


