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VERSLAG – concept - 
 

 

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden 
 
Datum  : 29 september 2017 

Plaats : INFORMATIEHUIS WATER, STATIONSPLEIN 89, AMERSFOORT 
Tijd : 10.00 – 12.00 
Kenmerk : Verslag_CCvD-D_20170929 
 

 

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 

Anneke Spijker Provincie Flevoland IPO 

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 

Eric Oosterom Stichting RIONED beheerder standaarden 

Boris Everwijn IHW-OW gast 

   Afwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Herry Bruins I.T. Works Informatiesystemen advies en veldwerk 

Niels Kinneging RWS Rijkswaterstaat 

Hella Hollander DANS Eindgebruikers archeologie 

Bert Darwinkel TAUW VKB 

Ruud Kersten IHW beheerder standaarden 

Marcel Reuvers Geonovum NEN3610/BRO 

Hugo Gastkemper Stichting RIONED 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.  

 Ruud Kersten, Herry Bruins, Niels Kinnegin, Bert Darwinkel, Marcel Reuvers en 

Hella Hollander zijn verhinderd. Niels Kinnigin trekt zich terug uit het CCvD. Een 

vervanger (Govertine de Raat, Datamanagement Centrum, RWS) voorgedragen. 

 Herry Bruins geeft tevens aan zich terug te trekken uit het CCvD. Als 

vertegenwoordiger van softwareleveranciers is nog geen vervanger.  
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2.  Verslag van de vergadering 

   

Tekstueel:  

Er zijn geen tekstuele opmerkingen bij het verslag. 

 

Naar aanleiding van: 

Geen opmerkingen. 

  

Actielijst: 

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

Reuvers stemmen dit af.  

23: Actie gereed: Het Forum Standaardisatie heeft op 31 juli 2017 per mail 

aangegeven geen bezwaar te hebben tegen aanpassing in de interne 

besluitvorming indien dit geen invloed heeft op de openbare 

besluitvormingsprocedure (die raakt aan het predicaat uitstekend beheer).  

25: De reactie op publieke consultatie is op 19 mei gepubliceerd: 

https://www.internetconsultatie.nl/basisregistratie_ondergrond/details 

26: Deelnemers CCvD zullen per mail bevraagd worden. Lopend. 

27: Algemene reactie bij gemeenten: Stichting RIONED vertegenwoordigt ons 

normaal. Leveranciers lastiger punt (ver van de business af). Lopend. 

28: Gereed, zie https://www.sikb.nl/ccvddatastandaarden/ 

29: Geagendeerd 

 

 

3.   Postition paper verankering datastandaarden 

     

Sheets voorafgaand verstrekt. Walter geeft op de belangrijkste punten een 

toelichting. Kernvraag: wel of geen wettelijke verankering. Momentum is daar 

gezien groot aantal wetgevingstrajecten dat momenteel voor ligt. Doel: 

gezamenlijke discussie over toekomstbestendigheid, continuïteit en actualiteit. 

Continuïteit en actualiteit goed geborgd. Toekomstbestendigheid gezien de 

ontwikkelingen aandachtspunt. Expert guess over hoe de toekomst eruit kan zien. 

Verschillende opties tot verankering geïdentificeerd (zie sheets). Wettelijk: Exacte 

juridische invulling globaal bekend. Optie: Omgevingswet via ministeriële regeling 

af te dwingen. Pas toe of leg uit: Met name aanbesteding gedreven. Toezicht en 

aanspreken zwak. Norm: lijkt minder toe te voegen (ander etiket). 

 

Huidige praktijk is gebaseerd op verleiden, gebaseerd op autoriteit, eerder dan 

macht. Bij DSO/BRO is overleg en betrokkenheid minder vanzelfsprekend.  

 

Overwegingen verankering in regelgeving:  

- Adoptiesnelheid in theorie 4* per jaar. Ook afhankelijk van politieke wil (in 

sommige casus 1 * 4 jaar) -> uitgaan van 1* jaar. 

- Waken voor tegengesteld effect (betrokkenheid en draagvlak). 

 

Ander element: haakje naar kwaliteit en conformiteitsbeoordeling. 

 

Centric geeft aan ten behoeve van werkzaamheden gemeenten convenant gebruik 

pas toe of leg uit te hebben ondertekend. KING schreef in het verleden alles zelf 

voor. Hiervan geleerd en meer de samenwerking met marktpartijen opgezocht.  

Gemeenten: argumenten tegen wettelijke verankering: wekt suggestie dat er ook 

middelen aan verbonden zijn.  

 

https://www.internetconsultatie.nl/basisregistratie_ondergrond/details
https://www.sikb.nl/ccvddatastandaarden/
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Nog onduidelijk hoe een Informatiehuis ‘nadere regels kan stellen’. 

Waar we naar toe gaan nog lang niet uitgekristalliseerd.  

 

Uitzoekpunt: wat houdt juridische verankering inhoudt, welke varianten kunnen 

daarbij gehanteerd worden en wat zijn daarvan de consequenties. Dit zal worden 

uitgezet bij wetgevingsjurist (actie 30).  

 

Jan Klein Kranenburg zal nagaan hoe gemeenten in deze discussie staan (actie 

31). 

 

 

4.  Standaardisatie van API’s 

   

Raymond Feron (RWS-CIV) geeft een toelichting op het beoogd gebruik van API’s 

binnen het concept van het DSO..  

 

De standaardisatie betreft met name een aanleverprotocol (/koppelprotocol); zie 

Essentieel goed te weten: Waar doen we het voor. Welke business zit eronder.  

Er is een spanningsveld tussen de Visie onder de Omgevingswet 

(Netwerkmaatschappij) en het DSO (Veiligheidsstaat).  

Wettelijke afspraken moeten helpen om Netwerkmaatschappij te ondersteunen. 

Gericht op toegankelijk maken van data. Reeds toegepast bij de Digitale Delta. 

Catalogus – API – Dataknoop -> gezocht naar minimale inzet overheid 

Service ingericht volgens principe simpel antwoord op simpele vraag. 

Kern: andere partijen toelaten op database (ook privaat). Eis: moet wel open zijn. 

Private toepassingen mogelijk. Kanttekening BIT: zeer kritisch (‘doe die 

stelselcatalogus maar niet’). 

 

Discussiestuk: Wat betekent dit voor onze standaarden? Kan het CCvD een rol 

spelen bij het beheer.  

  

Jeroen, Jan, Edwin, Roeland maken een vervolgafspraak met Raymond om 

verdere mogelijkheden te verkennen (actie 32). 

 

 

5.   Voortgang en actuele ontwikkelingen 

     

Momenteel wordt door ieder informatiehuis 1 Informatieproduct uitgewerkt; focus 

op financiële baten en kosten; BIT-toets zal zwaar wegen. Wordt in oktober naar 

de kamer gestuurd. Aandachtspunten: Complexiteitsreductie. Betrokkenheid.  

IHBO heeft WKO-afwegingssystematiek (WKO tool gericht op vergunningverlener: 

mix toepassing regels + afwegingen) als product uitgewerkt. IHW heeft meer 

producten uitgewerkt 

 

BRO: Volgende vergadering 

 

CCvD 2018: 

Input schriftelijk inbrengen: Welke ontwikkelingen zien we die van invloed zouden 

moeten/mogen zijn op onze agenda. Wat zou CCvD hiermee moeten doen. 

Specifiek: Welke ambitie/kansen Synergie-harmonisatie:  
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6.   Vergaderdata 2018 

     

De vergaderdata 2018 worden vastgesteld. Het CCvD zal in 2018 vergaderen op: 

9 maart, 29 juni, 28 september en 23 november. 

  

 

7.  Mededelingen 

 

- Op 21 september vond het jaarcongres van SIKB plaats met twee sessies over 

informatiebeheer (bodem/archeologie). Voor verslag van het congres (en 

presentaties zie https://www.sikb.nl/agenda/sikb-jaarcongres-2017. Het 

jaarcongres van SIKB in 2018 zal plaatsvinden op 20 september te Den Bosch. 

- Op 9 november is de jaarlijkse netwerkdag van IHW: 

http://www.ihw.nl/evenementen/2017/vierde-kwartaal-2017/programma-

netwerkdag-2017.html 

- Op 25 september j.l. heeft Roeland Heuff op uitnodiging van Bernd Kroon 

(Fenelab) een presentatie voor Eurolab gehouden over het gebruik van 

datastandaarden. Eurolab onderzoekt op welke wijze zij een rol kunnen spelen bij 

datastandaardisatie. 

 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

 

In verband met verhindering van de voorzitter wordt de volgende vergadering van 

het CCvD Datastandaarden verplaatst van 24 november naar 8 december. 

Roeland zal de leden van het CCvD hierover informeren. 

 

Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

   

https://www.sikb.nl/agenda/sikb-jaarcongres-2017
http://www.ihw.nl/evenementen/2017/vierde-kwartaal-2017/programma-netwerkdag-2017.html
http://www.ihw.nl/evenementen/2017/vierde-kwartaal-2017/programma-netwerkdag-2017.html
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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 

Gereed. Geen bezwaar 

vanuit het Forum 

Standaardisatie 

25 10-3-2017 Roeland Heuff 
Reactie internetconsultatie 

BRO 

Gereed 

26 23-6-2017 Roeland Heuff 
Nagaan mandatering 

betrokkenen CCvD in relatie 

tot verschillende 

standaarden 

Mail volgt 

27 23-6-2017 Eric Oosterom 
Invulling geven aan 

vertegenwoordigers 

gebruikers en leveranciers 

standaarden GWSW 

Lopend 

28 23-6-2017 Roeland Heuff 
Publicatie aangepast 

samenwerkingsdocument en 

reglement 

Gereed 

29 23-6-2017 
Walter de Koning 

Bernd Kroon 

Marcel Reuvers 

Concept Position Paper 

verankering 
Gereed, geagendeerd 

30 29-9-2017 Walter de Koning 
Bevragen wetgevingsjurist 

mogelijkheden juridische 

verankering 

Nieuw 

31 29-9-2017 Jan  

Klein Kranenburg 

Bevragen gemeenten hoe zij 

staan tegenover juridische 

verankering 

Nieuw 

32 29-9-2017 Roeland Heuff 
Afspraak Verkenning vervolg 

API’s (Raymond, Edwin, Jan, 

Jeroen) 

Nieuw 

33 29-9-2017 Roeland Heuff 
Verplaatsen CCvD van 24 

november naar 8 december 
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 

   

   

   

   

   

   

   

 


