
Impactmatrix 1.1, zoals vastgesteld door het CCvD-D op XXXX

Uitgangspunten:

Als wijzigingen invloed hebben op meerdere onderdelen dan is de grootste impact bepalend

Er kan gemotiveerd (in het RfC) worden afgeweken van deze impactmatrix

De werkgroepen worden geïnformeerd over alle wijzigingsvoorstellen, maar brengen alleen advies uit indien hier een vinkje staat. 

Besluitvorming Besluitvorming Besluitvorming

EG TW EG TW EG TW

Modellen Informatiemodel X CCvD-D X

Entiteit(naam) Y CCvD-D X CCvD-D X CCvD-D

Relatie Y CCvD-D X CCvD-D X CCvD-D

Attribuut Y CCvD-D X CCvD-D X CCvD-D

Domeintabellen*** Domeintabel(naam) Z TW X CCvD-D X CCvD-D

Kolomdefinities Z TW X CCvD-D X CCvD-D

Domeinwaarden Inhoud is sleutelveld (ID en Code)** Z BO X CCvD-D X CCvD-D

Omschrijving, CAS-nummer, groep Z BO Y CCvD-D Y CCvD-D

Overige elementen, zoals titel, opgericht in, etc Z BO Z BO Z BO

Uitwisselformaten Formaat (specificatie encoding of XSD) X CCvD-D X CCvD-D

Inhoud formaat (specificatie encoding of XSD) Z BO&TW X CCvD-D X CCvD-D

Woordenboek Term of Definitie Z BO Y CCvD-D X CCvD-D

Toelichting, synoniem Z BO Z BO Z BO

Overige elementen, zoals bron, relaties, etc. Z BO Z BO Z BO

Objecten*** Object(naam) Z TW Y CCvD-D X CCvD-D

Overige elementen, zoals attributen, relaties etc. Z TW Z BO Z BO

* In het geval van domeinwaarden kan dit ook het beëinidigen van de geldigheid betekenen.

** Zolang Aquo xsd's van de domeintabellen ontsluit (t/m 31-12-2017) , geldt deze impact ook voor: 1) inhoud komt in xsd 2) - Groep is subdomein

*** betreft domeintabellen en objecten die niet in een model zijn opgenomen

Afkorting Begrip

X Grote Wijziging (X)

Y Middelgrote Wijziging (Y)

Z Kleine Wijziging (Z)

Nee

Conditioneel

Ja

BO Beheerorganisatie

EG Expertgroep

TW Technische werkgroep

CCvD-D

Centraal College van 

Deskundigen 

Datastandaarden

Het CCvD-D besluit op basis van de adviezen van de EG en TW tot het al dan niet doorvoeren van wijzigingen in de standaard

Het wijzigingsvoorstel met deze actie én impact wordt niet standaard ter consultatie aangeboden aan de betreffende werkgroep. 

De behandelaar van het wijzigingsvoorstel kan besluiten dat advies van een werkgroep toch gewenst is.

Het wijzigingsvoorstel met deze actie én impact wordt wel ter consultatie aangeboden aan de betreffende werkgroep in het geval er niet voldaan wordt aan de regels uit de vigerende 

praktijkrichtlijn.

Het wijzigingsvoorstel met deze actie én impact wordt altijd ter consultatie aangeboden aan de betreffende werkgroep.

De expertgroep adviseert het CCvD-D over de inhoud van het wijzigingsvoorstel.

De technische werkgroep adviseert het CCvD-D over de implementatie van het wijzigingsvoorstel.

De organisatie die het beheer op de standaard uitvoert

Onderdeel standaard

Impact Impact Impact

Wijziging op de standaard die direct effect heeft op de uitwisseling als deze niet geimplementeerd wordt. In de regel betreft het wijzigingen van het model, wijzigingen in de verplichte 

relaties of wijzigingen in de betekenis van domeinwaarden.

Wijziging op de standaard die effect heeft op de uitwisseling, maar als deze niet worden geimplementeerd er geen verstoring op de uitwisseling optreedt. In de regel betreft het de 

uitbreiding van het model met nieuwe entiteiten of attributen.

Wijziging op de standaard die geen effect heeft op de werking van het uitwisselformaat. In de regel betreft het de uitbreiding van een domeintabel met nieuwe domeinwaarden.

Definitie

Toevoegen Wijzigen Verwijderen*

Agenderen Agenderen Agenderen

Element


