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VERSLAG – definitief - 
 
 

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden 

 
Datum  : 27 november 2015 
Plaats : INFORMATIEHUIS WATER, STATIONSPLEIN 89, AMERSFOORT 

Tijd : 10.00 – 12.00 
Kenmerk : Verslag_CCvD-D_20151127 

 

 

Aanwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Kees Keuzenkamp Ministerie BZK/VenJ Voorzitter 

Roeland Heuff SIKB Secretaris, verslag 

Jan Klein Kranenburg RWS OGO Bodem+, gemandateerd WEB-VNG 

Kees Waterman DANS Eindgebruikers archeologie 

Bert Darwinkel TAUW VKB 

Bernd Kroon Aqualab Zuid FENELAB 

Kier van Gijssel HHNK Unie van Waterschappen 

Jeroen van Amersfoort Centric Informatiesystemen Bodem overheid 

Herry Bruins I.T. Works Informatiesystemen advies en veldwerk 

Marcel Reuvers Geonovum NEN3610 

Walter de Koning  SIKB beheerder standaarden 

Boris Everwijn IHW beheerder standaarden 

Sylvia van Kuijk IHW procescoördinator AQUO 

   
Afwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Arianne de Man IPO IPO 

Robert Jan van Leeuwen TNO/Geologische Dienst BRO/DINO 

 

 

1.  Opening en vaststellen agenda  

   

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Jan Klein- 

Kranenburg wil graag nog even een uitspraak van het Europese Hof van Justitie 

onder de aandacht brengen. Dit zal worden besproken na agendapunt 6. De 

agenda wordt vastgesteld.  

 

Enkele afmeldingen zijn binnengekomen (zie overzicht aanwezigen). Arianne de 

Man heeft afgemeld wegens ziekte. Zij heeft haar reactie per mail ingebracht. 

Kees Waterman vervangt in deze vergadering Hella Hollander (DANS). 

 

Het CCvD Datastandaarden heet twee nieuwe deelnemers van harte welkom: 

  Bernd Kroon, directeur Aqualab-Zuid, vertegenwoordigt Fenelab 

  Kier van Gijssel, adviseur Geo-Informatie Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, tevens lid stuurgroep IMGeo, vertegenwoordigt Unie van 

Waterschappen 

 

Het Platform Netbeheerders heeft per brief aangegeven geen tijd meer vrij te 

kunnen maken voor het het CCvD-Datastandaarden en trekt zich terug. Het 

Platform geeft qua tijd prioriteit aan de verdere (inhoudelijke) vormgeving van 

http://www.sikb.nl/
http://www.ihw.nl/
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Bidon. Waar discussies gevoerd worden over de inhoud van datasets blijft het 

Platform Netbeheerders graag aangehaakt. 

 

RWS voert nog intern overleg over de opvolging van Niels Kinneging. 

 

  

2.  Verslag van de vergadering 

   

Tekstueel:  

Agendapunt 6 ERST moet zijn ERTS89 

 

Naar aanleiding van: 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.  

 

Per mail vraagt Arianne de Man aandacht voor de samenhang tussen BRO en het 

informatiehuis Bodem en Ondergrond en het gebruik van eenduidige standaarden 

in de gehelde keten.  

 

Actielijst: 

3: gereed; SIKB ziet geen aanleiding om Creative Common over te nemen 

6: definitie IHW wordt overgenomen 

8: Er lopen op dit moment verschillende initiatieven en contacten. Huismeesters 

zijn aangesteld (RWS-Bodem). In opdracht van Rijkswaterstaat en de Unie van 

Waterschappen voeren Berenschot/AEF/VKA/RoyalHaskoningDHV een analyse uit 

naar de scope, inhoud, datakwaliteit en veranderopgave (haalbaarheid hiervan) 

van het informatiehuis Bodem&Ondergrond. Projectleider Frans Griens (RWS). Er 

loopt ook een Artikel 2 onderzoek (Wet financiële verhoudingen). Concept rapport 

is intern besproken -> eindversie over 3 weken -> De verdere routing tot 

besluitvorming is nog niet geheel duidelijk. Uitkomst terug naar 

directeurenoverleg. Daarna nog niet geheel helder. Standaarden op zich staan 

niet ter discussie; Governance van standaarden wel punt van aandacht (publiek 

versus publiek-privaat); RWS zoekt nog wat in de interdepartementale rol. Lastig 

dat alles heel snel af moet. Lang gepraat nu in heel korte tijd aan de gang. 3 

niveaus van beslissen (programmaoverleg, directeurenoverleg, bestuurlijk). 

Marcel Reuvers zoekt uit hoe de verschillende gremia zijn samengesteld koppelt 

dit terug (actie 11). Ook IH Afval en Water. Wie voorziet concept rapport van 

besluitvormende toelichting? -> Boris Everwijn zoekt dit uit (actie 12). Kees 

Keuzenkamp heeft actief kortgesloten tussen Regieraad Interconnectiviteit – 

Stuurgroep stelsel basisregistraties dat uitgangspunt is om standaarden die zijn 

opgenomen op de ‘Pas toe of Leg uit’ lijst worden gebruikt binnen het stelsel van 

basisregistraties. RIVM bevestigt eveneens dit uitgangspunt. Actie organiseren 

Werksessie wordt afgevoerd van de actielijst. 

10. Startbijeenkomsten gegevenstypen BRO geweest. I&M heeft nieuwe rol als 

goed opdrachtgever. Geonovum voert regie over proces totstandkoming 

standaarden. Nog wat zoeken naar nieuwe verhoudingen. Gebruik IMMetingen is 

één van de mogelijkheden die wordt bekeken. Tevens kan gekeken worden welke 

rol het CCvD-Datastandaarden kan spelen bij het beheer van de standaarden. 

IHW/SIKB/Geonovum houden hierover contact. Zie ook agendapunt 6. 

 

 

3.  Wijzigingen Aquo, december 2015 

   

De wijzigingen Aquo betreffen de X-Y-wijzigingen die samenhangen met de 

implementatie van IM Metingen binnen Aquo. Tevens wordt hiermee de 
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harmonisatie van domeintabellen Metingen tussen SIKB0101 en Aquo afgerond.  

Over de voorgestelde wijzigingen is intensief overleg met de sector gevoerd 

binnen onder meer de Technische Werkgroep en diverse Expertgroepen. Tevens 

zijn de voorstellen publiek geconsulteerd en voorzien van een nota van 

commentaar. 

Tevens worden de Z-wijzigingen (uitbreidingen op domeintabellen) in de periode 

april-oktober voorgelegd ter bekrachtiging voorgelegd. 

 

Besluit 2015-5 

Het CCvD-D stelt de X- en Y wijzigingen Aquo vast. Voor de 

implementatie van IM Metingen binnen Aquo stelt het CCvD een 

overgangstermijn van 2 jaar vast (uiterlijk 31 december 2017). 

 

Besluit 2015-6 

Het CCvD-D bekrachtigt de reeds doorgevoerde Z-wijzigingen in Aquo.  

 

 

4.   Wijzigingen SIKB0101 inclusief Metingen, versie 13.0 

     

De wijzigingen SIKB0101 (inclusief Metingen) worden grotendeels gevoed door de 

implementatie van IM Metingen binnen Aquo. Hierdoor zijn enkele aanpassingen 

noodzakelijk. 

 

Besluit 2015-7 

Het CCvD-D stelt de wijzigingen SIKB0101 versie 13.0 vast met een 

overgangstermijn tot 1 april 2016.  

 

 

5.   Wijzigingen SIKB0102, versie 3.2 

     

De wijzigingen betreffen een aantal aanpassingen in de domeintabellen, deels  in 

samenhang met het ABR. De domeintabellen gerelateerd aan de Pakbon (KNA-

OS17) zullen ter inhoudelijke bekrachtiging tevens worden voorgelegd aan het 

CCvD-Archeologie op 7 december 2015 

 

Besluit 2015-8 

Het CCvD-D stelt de wijzigingen SIKB0102 versie 3.2 vast zonder 

overgangstermijn. 

 

 

6.   Standaarden Digitaal Stelsel Omgevingswet 

   

Marcel Reuvers geeft een presentatie met daarin de actuele ontwikkelingen 

rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving). 

Omgevingswet is de grootste dereguleringsoperatie na WO2. Digitaal stelsel moet 

alle informatievoorziening rondom Omgevingsplannen ondersteunen. Naast 

wetgevingstraject is ook direct begonnen met digitaal stelsel. Moeilijk, knap, niet 

alles gaat goed. Bestuursakkoord bevat 3 varianten: 1) nog minder dan nu; 2) 

alleen ‘laan’; 3) ‘laan’ met huizen. Het proces richt zich nu met name op de 

aansluitvoorwaarden op de ‘Laan’ (SLA, Validatie, Koppelvlakken, geen inhoud!). 

Standaardisatie op de inhoud vindt plaats binnen de Informatiehuizen. Daar liggen 

de raakvlakken met SIKB0101 en Aquo. Concrete speerpunten Digitaal Stelsel: 

Gegevenscatalogus, AM, OLO3. Uitgangspunten: Doelgericht, Actueel, Begrijpelijk, 

Toegankelijk. 
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Tevens wordt in een paar sheets een beeld geschetst van de rol in het kader van 

de standaarden BRO. BRO is nog niet zo ver als gehoopt en voorzien. I&M heeft 

goed opdrachtgeverschap nader ingevuld. Was diffuus (Gedeeld Ruud Cino, Noud 

Hooyman). Programmabureau ingericht, actielijnen geformuleerd. Geonovum 

betrokken bij actielijn standaarden. Net begonnen. Wat we graag willen is gebruik 

maken van bestaand. Geotechnisch ligt al wat. Nu Booronderzoek en 

Grondwatermonitoring/-samenstellingsonderzoek. Expertgroepen en ‘Ambtelijke’ 

Werkgroepen worden weer opgestart. Achter de schermen vorm geven. Begin 

volgend jaar naar buiten treden. Samenhang met SIKB en IHW belangrijk. Niet 

politiek, niet emotioneel. ‘Blauw’ aanvliegen. TNO heeft implementatievrij model 

(beschrijving van de wereld; los van O&M, Metingen of wat dan ook). Eerst 

inhoudelijk/functionele besluitvorming. Daarna keuzes in relatie tot 

implementaties. Voor Geonovum ook complex en delicaat. Pas toe of leg uit is 

‘Blauw’.  

 

Tot slot wordt kort stilgestaan bij de voortgang rondom RD – ERTS89. Er wordt is 

een structuur met actielijnen uitgewerkt (vaststelling 2016 Q1). Doorlooptijd van 

3 jaar. Beide referentiestelsels zullen naast elkaar blijven bestaan. In zal worden 

conversievoorziening zal worden voorzien.  

 

De presentatie wordt bijgevoegd. Marcel Reuvers zal het CCvD Datastandaarden 

periodiek bijpraten over de voortgang van de ontwikkelingen. 

 

extra.   Uitspraak Europees hof van Justitie aangaande uitwisseling 

   persoonsgegevens   

 

Het Europese hof van Justitie heeft recentelijk een uitspraak gedaan over de 

verlichting om personen vooraf te informeren over de uitwisseling van gegevens 

tussen overheidsinstanties. Deze uitspraak heeft geen direct effect op de 

standaarden die uitwisseling mogelijk maken. Wel dienen (overheids-) instanties 

hier alert op te zijn. Veelal is dit bij wet geregeld. Gegevensbeheerders wordt 

aanbevolen intern na te gaan of dit voldoende is geborgd. Als casus wordt 

genoemd de wijze waarop gegevens over ‘erkende monsternemers’ worden 

geregistreerd en uitgewisseld door overheden. Jan Klein Kranenburg gaat na hoe 

e.e.a. binnen Bodem+ is geregeld en koppelt dit terug aan het CCvD (actie 13). 

 

De uitspraak wordt bijgevoegd. 

 

7.   Jaarplan 2016 

   

SIKB en IHW geven in een presentatie weer wat de voortgang is van de ambities 

uit het Jaarplan 2015. Tevens worden de ambities voor 2016 besproken.  

 

Kier van Gijssel vraagt aandacht voor de positionering van Toetsinstrumenten.  

Vanuit de leveranciers van informatiesystemen wordt gevraagd meer aandacht te 

schenken aan publiciteit en communicatie. Tevens wordt gevraagd aanpalende 

velden, samen met de markt, te verkennen.  

Door het CCvD wordt expliciet gevraagd de voortgang van implementaties 

structureel aandacht te geven en periodiek te agenderen en inzichtelijk te maken. 

 

SIKB en IHW zullen zorgen voor verwerking van de opmerking in het Jaarplan 

2016 dat in het volgend CCvD zal voorgelegd ter vaststelling (actie 14). 
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8.  Vergaderdata 2016 

 

De vergaderdata 2016 worden vastgesteld. De vergaderingen vinden plaats van 

van 10-12 uur bij IHW te Amersfoort. 

 

   

 

 

 

 

 

 

9.  Mededelingen 

 

 Het Nationaal Beraad Digitale Overheid besluit in februari over opname van 

SIKB0102 op de ‘pas toe of leg uit’–lijst van Open Standaarden. Het Forum 

Standaardisatie heeft hierover inmiddels een positief advies uitgebracht 

(inclusief predicaat ‘uitstekend beheer’). 

 In de vernieuwde KNA is het digitaal werken binnen de Archeologie verder 

verankerd. Vaststelling is voorzien voorjaar 2016.  

 

 

10.  Rondvraag en sluiting 

 

Geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering 

 

  Vergaderdata 2016: 

4 maart, 24 juni, 30 september (optioneel) en 25 november  

(10-12 uur, IHW) 

Wijzigingsverzoeken 

uiterlijk ingediend 

TW CCvD Datastandaarden 

n.v.t. do. 18/2 vr. 4/3  

vr. 15/4 do. 26/5 vr. 24/6 

n.v.t.  vr. 30/9 (optioneel) 

vr. 23/9 do. 3/11 vr. 25/11 
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Actielijst CCvD Datastandaarden 

 

N

r 

Datum Actor Actie Status 

1 27-6-2014 Marcel Reuvers Informeren CCvD over 

impactanalyse conversie RD-ETRS 

Afgerond 

3 26-9-2014 SIKB/IHW Gebruik Creative Common 

licenties: nadere analyse voor- en 

nadelen 

Afgerond 

4 26-9-2014 Leden CCvD Communicatie en afstemming met 

achterban inzichtelijk maken 

Afgerond 

5 21-11-2014 SIKB Verzoek Forum Standaardisatie 

actualisatie SIKB0101 versie 12 

Afgerond 

6 21-11-2014 IHW Issue definities Waterbodem 

inbrengen bij Geonovum 

Afgerond 

7 21-11-2014 SIKB/BFS Afstemmen communicatie 

uitstekend beheerproces 

Afgerond 

8 21-11-2014 SIKB/IHW/RWS/G

OAL 

Werksessie informatiehuizen Afgevoerd 

9 13-3-2015 SIKB/IHW Aanpassingen jaarplan verwerken 

en rondmailen 

Afgerond 

10 19-6-2015 SIKB/IHW/ 

GEONOVUM 

Afstemming proces standaarden 

BRO/Metingen 

Lopend 

11 27-11-2015 Marcel Reuvers Samenstelling besluitvormende 

gremia Informatiehuizen 

(programma, directeurenoverleg, 

bestuurlijk) 

Dec 2015 

12 27-11-2015 Boris Everwijn Hoe loopt Regie besluitvorming 

Informatiehuizen 

Dec 2015 

13 27-11-2015 Jan Klein 

Kranenburg 

Borging uitspraak Europese Hof 

van Justitie in relatie tot 

registraties Erkende Medewerkers 

RWS-WVL 

Q1 2016 

14 27-11-2015 SIKB/IHW Uitwerken Jaarplan 2016 Q1 2016 
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Overzicht Besluiten 2015 CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Besluit 

2015-01 13-3-2015 Het CCvD stelt vast de Impactmatrix en Tekenset zoals voorgelegd. 

SIKB en IHW zullen de Impactmatrix gebruiken voor de bepaling van 

de impact van wijzigingsverzoeken. De Tekenset zal worden 

toegevoegd aan de praktijkrichtlijnen/protocollen van SIKB en IHW. 

2015-02 19-6-2015 Bekrachtiging wijzigingen Aquo juni 2015 

2015-03 19-6-2015 Vaststelling SIKB0101 versie 12.1 

2015-04 19-6-2015 Vaststelling SIKB0101 versie 3.1 

2015-05 27-11-2015 Vaststelling X- en Y- wijzigingen op de Aquo-standaard en Domeintabellen 

IM Metingen (Aquo update december 2015). Voor de implementatie van IM 

Metingen binnen Aquo geldt een overgangstermijn tot 31 december 2017 (2 

jaar).  

2015-06 27-11-2015 Bekrachtiging Z- wijzigingen periode april – oktober 2015 

2015-07 27-11-2015 Vaststelling SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 13.0.0 met een 

overgangstermijn tot 1 april 2016 

2015-8 27-11-2015 Vaststelling SIKB0102 versie  3.2 zonder overgangstermijn (na 

akkoord op de inhoud van de wijzigingen in domeintabellen pakbon 

door het CCvD Archeologie van 7 december 2015) 

   

   

   

   

 


