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VERSLAG – definitief - 
 

 

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden 
 
Datum  : 23 juni 2017 

Plaats : INFORMATIEHUIS WATER, STATIONSPLEIN 89, AMERSFOORT 
Tijd : 10.00 – 12.00 
Kenmerk : Verslag_CCvD-D_20170623 
 

 

Aanwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Kees Keuzenkamp Ministerie VenJ Voorzitter 

Roeland Heuff SIKB Secretaris, verslag 

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

Hella Hollander DANS Eindgebruikers archeologie 

Bert Darwinkel TAUW VKB 

Kier van Gijssel HHNK Unie van Waterschappen 

Jeroen van Amersfoort Centric Informatiesystemen Bodem overheid 

Bernd Kroon Aqualab Zuid FENELAB 

Walter de Koning  SIKB beheerder standaarden 

Edwin Wisse IHW beheerder standaarden 

Hugo Gastkemper Stichting RIONED beheerder standaarden 

Eric Oosterom Stichting RIONED beheerder standaarden 

Marcel Reuvers Geonovum NEN3610/BRO 

   Afwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Herry Bruins I.T. Works Informatiesystemen advies en veldwerk 

Niels Kinneging RWS Rijkswaterstaat 

Anneke Spijker Provincie Flevoland IPO 

Ruud Kersten IHW beheerder standaarden 

 

 

1.  Opening en vaststellen agenda  

   

 De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Er zijn geen 

opmerkingen bij de agenda.  

 Herry Bruins, Niels Kinneging en Anneke Spijker zijn verhinderd.  

 Speciaal welkom aan Stichting RIONED.  

 Extra aanwezig vandaag als toehoorder Theo van Oeffelt in verband met een te 

verschijnen artikel in de vernieuwde (ENBO-)nieuwsbrief ‘tussen Bodem en 

Ondergrond’. 

  

2.  Verslag van de vergadering 

   

Tekstueel:  

Eén tekstuele correctie in het verslag (verwerkt in definitief verslag). 

 

Naar aanleiding van: 

Jan Klein Kranenburg vraagt hoe het gemeentelijk mandaat is geregeld m.b.t. 

wijzigingen standaarden Stichting RIONED. Mandaat vanuit het WEB is niet 

vanzelfsprekend. De vraag geldt in feite in breder verband. Secretaris zal de 

vraag uitzetten bij de diverse deelnemers aan het CCvD (actie 26). Ook Stichting 

RIONED zal de vertegenwoordiging van de gebruikers van haar standaarden 
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binnen het CCvD nog nader bezien (actie 27). 

 

Bernd Kroon meldt dat de gezamenlijke waterlaboratoria positief staan in het 

gebruik van de standaarden SIKB0101/Aquo. Bij de drinkwaterbedrijven ligt een 

verzoek tot financiering van de implementatie. 

  

Actielijst: 

20: De achtergrond is niet meer helemaal duidelijk. Roeland Heuff en Marcel 

Reuvers stemmen dit af.  

23: Nog uit te voeren: consultatie Forum Standaardisatie 

24: Gereed, zie agendapunt 7 

25: Reactie ingediend. Nog geen terugkoppeling ontvangen. 

 

 

3.   Toetreding Stichting RIONED tot CCvD Datastandaarden 

     

Het vernieuwde samenwerkingsdocument en reglement worden aan het CCvD 

voorgelegd. Het samenwerkingsdocument bevat met name de aanleiding en de 

ambitie: de wens om inhoudelijk betekenis te geven aan de uitwisseling van data 

tussen bodem, archeologie en (stedelijk) water. Credo: meer mogelijk maken.  

Stichting RIONED ziet de aansluiting bij het CCvD als een goede ontwikkeling en 

opmaat naar de opname van GWSW op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van open 

standaarden.   

 

Het CCvD ziet het als een blijk van vertrouwen dat Stichting RIONED wil 

toetreden. Het reglement van het CCvD is aangepast aan de nieuwe situatie van 3 

partijen. Er is geen inhoudelijke wijzigingen in de werkwijze van het CCvD. 

 

Besluit 2017-2 

Het CCvD stemt in met de aanpassing in het reglement van het CCvD 

Datastandaarden.  

 

De leden van het CCvD verwelkomen Stichting RIONED en spreken hun 

vertrouwen uit in de verbrede samenwerking. Na ondertekening door alle partijen 

zullen de aangepaste documenten worden gepubliceerd op de website van SIKB 

(actie 28).  

 

 

4.  Wijziging Mandaat Z-wijzigingen 

   

Edwin ligt toe welke aanpassing is doorgevoerd. De Expertgroepen zullen wel 

worden geraadpleegd maar het mandaat voor kleine wijzigingen (z) die voldoen 

aan de praktijkrichtlijn wordt gelegd bij de beheerorganisatie. De wijzigingen ten 

opzichte van de vorige versie zijn besproken in de TW die instemt. 

 

Consultatie van het Forum Standaardisatie op deze aanpassing dient nog plaats te 

vinden. 

 

Besluit 2017-3 

Het CCvD stemt in met de aanpassing van het mandaat voor kleine 

wijzigingen (z) conform de impactmatrix versie 1.1 nadat ook het Forum 

Standaardisatie hiermee akkoord gaat. 

 

Walter de Koning vraagt het te publiceren document te voorzien van een 

duidelijke titel en kader. 
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Edwin Wisse zal zorgdragen voor nadere instemming door het Forum 

Standaardisatie waarna publicatie volgt (vervolg actie 23). 

 

 

5.   Wijziging SIKB0101 inclusief Metingen, versie 13.3.0 

     

Het CCvD heeft geen vragen aangaande de voorliggende wijzigingen die leiden tot 

SIKB0101 (inclusief IM Metingen) versie 13.3.0. Publieke consultatie wordt gezien 

de beperkte omvang van de wijzigingen niet noodzakelijk geacht.  

 

Besluit 2017-4 

Het CCvD-D stelt de wijzigingen SIKB0101 versie 13.3 vast met een 

overgangstermijn tot 1 oktober 2017.  

 

  

6.   Wijzigingsvoorstellen GWSW versie 1_3_2 

     

Eric van Oosterom geeft een toelichting op het toepassingsgebied van de 

standaard. De module Basis is gericht op het operationeel beheer. De module RIB 

richt zich op reinigen en inspecteren. De standaard is al volop in gebruik. Het 

betreffen kleine verbeteringen plus enkele aspecten ten behoeve van de validatie. 

De wijzigingen zijn besproken in werkgroepen. Tevens zijn belanghebbenden 

geconsulteerd. Er is consensus over de wijzigingsvoorstellen. 

 

Walter de Koning meldt dat het goed is om in het kader van Governance aan te 

geven wat de betekenis van de data is in het overzicht (datum besluitvorming, 

inwerkingtreding, publicatie, overleg, e.d.). Eventueel meerdere kolommen. Ook 

is het goed om de indiener te vermelden. De tekst ‘geen of minimale impact’ op 

het besluitformulier kan verwarring scheppen. Probeer hier zo scherp mogelijk in 

te zijn. 

 

Besluit 2017-5 

Het CCvD-D stelt de wijzigingen GWSW versie 1_3_2 vast.  

 

 

7.  Mogelijkheden verankering standaarden 

 

Erik Ruwiel, vanuit het ministerie van I&M betrokken bij kabinetsreactie op de 

kenbaarheid van normen en normalisatie, houdt een presentatie over de 

verschillende mogelijkheden van conformiteitsbeoordeling. Een datastandaard kan 

vergelijkbaar met een norm worden gezien. Het model van CCvD is typisch 

Nederlands. Algemeen standpunt (sinds 2013): Normen en standaarden bij 

voorkeur niet dwingend voorschrijven. Indien wel dwingend voorgeschreven, dan 

ook vrij beschikbaar. Verwijzing naar een norm om staatsrechtelijke redenen altijd 

statisch (versie + jaar). Alternatief: als state of the art vermelden in nota van 

toelichting. Tempo van wijzigingen in ICT standaarden lastig te matchen met 

statische verwijzing. Verwijzing naar normen zonder conformiteitsbeoordeling is 

mogelijk. Als mogelijkheid of als standaard (dwingend). Algemene lijn is niet-

dwingend tenzij vanuit publiek belang goed te onderbouwen en breed draagvlak. 

 

Discussie hoe bovenstaande zich verhoudt tot ‘pas toe of leg uit’. Hier is geen 

duidelijk beeld van. Vraag hoe kunnen we wat dichter bij elkaar komen op dit 
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punt. 

 

Opnemen van een standaard als AQUO of SIKB0101 zou kunnen (dwingend) 

verhoogd de status maar verlaagd de flexibiliteit. Maatwerk zal noodzakelijk zijn. 

 

Afgesproken wordt om een concept ‘position paper’ te maken. Walter de Koning, 

Berd Kroon en Marcel Reuvers zullen hiertoe een afspraak maken. Te agenderen 

in het volgend CCvD (actie 29). Als stap 2 zou dit als casus in overleg met Forum 

Standaardisatie en Regelgever kunnen worden voorgelegd. 

 

Presentatie bijgevoegd bij het verslag. 

 

 

8.  Voortgang Internationaal  

 

Edwin Wisse geeft een korte toelichting over de issues die spelen. Hobbel in de 

acceptatie van de Nederlandse standaarden is soms dat ze internationaal niet zijn 

geborgd. Waken voor link/rechts ingehaald te worden. Codelijsten die door 

anderen worden beheerd belangrijp issue. 

 

Berd Kroon beaamt dat er nog veel winst is te behalen. In Europees verband 

wordt hier tussen de waterlaboratoria over gesproken in Eurolab verband. Er is 

nog veel spraakverwarring maar besef dat er winst is te behalen. Gevaar bestaat 

dat verhoogde interesse leidt tot nieuwe standaarden ontwikkeling (ieder land 

eigen ding). In september meeting waar mogelijk Roeland Heuff of Edwin Wisse 

om ondersteuning zullen worden gevraagd. 

 

Presentatie bijgevoegd bij het verslag. 

 

 

9.  Voortgang BRO 

   

Marcel Reuvers geeft korte schets van de voortgang. Na een wat langere opstart 

begint het nu op stoom te komen. Team deskundigen met eigen werkruimte bij 

Geonovum is intensief gestart. Eerste stuurgroep is geweest. Tranche 1 zal 

volgende week worden vastgesteld. Tranche 2 is net gestart met een looptijd tot 

maart volgend jaar. Daarna publieke consultatie. Ontwikkeltraject zoveel mogelijk 

transparant. Boorprofielen concentreren zich op de discussie rond implementatie 

NEN-EN-ISO 14688 (vervanging NEN 5104). Nieuwe materiedeskundigen zijn nog 

altijd welkom. Uitgangspunten: hergebruik van standaarden reeds beschikbaar 

(nationaal/internationaal). 

 

Marcel Reuvers zal wat materiaal nazenden met het verslag. 

 

 

10.  Mededelingen 

 

  Jaarcongres SIKB: 21 september 2017  

  IHW Netwerkdag: 9 november 2017 

  Digitaal werken in de archeologie: op 13 juni j.l. een vruchtbare bijeenkomst met 

ca. 60 aanwezigen. Implementatie SIKB0102 krijgt stap voor stap vorm. Voor 

verslag van de dag zie: https://www.sikb.nl/nieuws/2017/digitaal-werken-in-de-

archeologie-13-juni-2017 

https://www.sikb.nl/nieuws/2017/digitaal-werken-in-de-archeologie-13-juni-2017
https://www.sikb.nl/nieuws/2017/digitaal-werken-in-de-archeologie-13-juni-2017
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  IHW: werkt aan een opvolger voor de AQUO DS. Gekozen voor Linked Data. Ook 

binnen de omgevingswet in gebruik. Prognose gereed eind 2017. Ook 

domeintabellen SIKB kunnen hier een plek in krijgen. Betere ruimte voor 

gezamenlijk beheer. 

 

 

11.  Rondvraag en sluiting 

 

Geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actielijst CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Actor Actie Status 

20 25-11-

2016 

Marcel Reuvers 
Verbinden met IMRO en 

INSPIRE 

Nader afstemming Marcel 

Reuvers/Roeland Heuff 

23 10-3-2017 Edwin Wisse 
Aanpassen voorstel 

mandatering; consulteren 

Forum Standaardisatie 

Consultatie Forum nog uit 

te voeren 

24 10-3-2017 Roeland Heuff Benaderen Eric Ruwiel Gereed, geagendeerd 23/6 

25 10-3-2017 Roeland Heuff 
Reactie internetconsultatie 

BRO 

Gereed, nog geen 

terugkoppeling ontvangen 

26 23-6-2017 Roeland Heuff 
Nagaan mandatering 

betrokkenen CCvD in relatie 

tot verschillende standaarden 

Nieuw 

27 23-6-2017 Eric Oosterom 
Invulling geven aan 

vertegenwoordigers gebruikers 

en leveranciers standaarden 

GWSW 

Nieuw 

28 23-6-2017 Roeland Heuff 
Publicatie aangepast 

samenwerkingsdocument en 

reglement 

Nieuw 

29 23-6-2017 Walter de Koning 

Bernd Kroon 

Marcel Reuvers 

Concept Position Paper 

verankering 

Nieuw 
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Overzicht Besluiten 2017 CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Besluit 

2017-01 10-3-2017 Vaststelling Jaarplan 2017 (na tekstuele aanpassingen) 

2017-02 23-6-2017 Instemming aangepast reglement CCvD Datastandaarden 

2017-03 23-6-2017 Instemming aanpassing mandaat kleine wijzigingen conform impactmatrix 
versie 1.1 

2017-04 23-6-2017 Vaststelling SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 13.3.0 

2017-05 23-6-2017 Vaststelling GWSW versie 1_3_2 

   

   

   

   

   

   

   

 


