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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom op de derde
vergadering van het CCvD Datastandaarden. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Robert Jan van Leeuwen, Herry
Bruins en Marcel Reuvers.
Het CCvD Datastandaarden verwelkomt twee nieuwe vertegenwoordigers:
Albert de la Mar (Fenelab) en Jeroen van Amersfoort (Informatiesystemen Bodem
overheid).
Sylvia van Kuijck heeft binnen IHW de werkzaamheden overgenomen van Ingrid
Maaskant.
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2.

Verslag van de vergadering
Tekstueel:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Actielijst:
1. volgend overleg
2. afgerond
3. eerste helft 2015
4. feb 2015 (op basis van specifieke bevraging)

3.

Wijzigingen SIKB0101, versie 12
Roeland Heuff geeft een korte toelichting op de wijzigingen SIKB0101, versie 12.
Besluit 2014-7
Het CCvD-D stemt in met de vaststelling van SIKB0101, versie 11 met een
overgangstermijn tot 1 april 2015 en verzoekt SIKB over te gaan tot
publicatie.
SIKB zal voorjaar 2015 het Forum Standaardisatie verzoeken SIKB0101 te
actualiseren naar versie 12 (actie 5)

4.

Wijzigingen AQUO, update december 2014
Sylvia van Kuijck geeft een korte toelichting op de wijzigingensvoorstellen AQUO,
update december 2014
Besluit 2014-8:
Het CCvD-D stemt in met de vaststelling van AQUO, update december
2014 en verzoekt IHW over te gaan tot publicatie.
Het CCvD verzoek IHW en SIKB bij besluiten in de toekomst een uniform
besluitformulier naar het model zoals gehanteerd voor de vaststelling van
SIKB0101, versie 12.
Opgemerkt wordt dat de motivatie niet helemaal consistent is. Is de wijziging wel
of

niet

wetgeving

gedreven?

In

geval

van

wijzigingen

als

gevolg

van

wet&regelgeving is het CCvD automatisch volgend. In dit geval is de wijziging niet
wetgeving gedreven.
Jan Klein Kranenburg merkt op dat Geonovum bezig is verschillen in definities in
wet&regelgeving te harmoniseren. IHW zal de definitie-kwestie waterbodem
voorleggen aan Geonovum (actie 6)
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5.

Wijzigingen SIKB0102, versie 3.0
Roeland Heuff geeft een toelichting op het toepassingsgebied van SIKB0102.
SIKB0102 is ontwikkeld voor het digitaal aanleveren van de gegevens set ‘pakbon’
bij het deponeren van Archeologische vondsten bij provinciale en gemeentelijke
depots. Deze gegevens set is verankerd in de KNA. Ook het E-depot (DANS) biedt
inmiddels mogelijkheden om data aan te leveren in het formaat SIKB0102. Ook
aanlevering

van

data

aan

het

vernieuwde

Archis

(landelijk

Archeologie

informatiesysteem Archeologie, RCE) zal via SIKB0102 verlopen.
Vertegenwoordiging van de sector Archeologie binnen het CCvD Datastandaarden
behoeft nog aandacht. RCE heeft aangegeven geen gelegenheid te zien voor
deelname aan het CCvD. DANS zal nog worden benaderd. De sector acht zich met
name verbonden met de inhoud (‘het wat’) waarover besluitvorming plaatsvindt
binnen het CCvD Archeologie. Archiefconvenanten OCW hebben (nog) geen
betrekking op Archeologie.
Op technisch vlak wordt een aantal wijzigingen in SIKB0102 voorgelegd aan het
CCvD Datastandaarden. Op inhoudelijk vlak (inhoud enkele domeintabellen,
geharmoniseerd met het vernieuwde Archeologisch Basis Register - ABR) vindt
besluitvorming plaats in het CCvD Archeologie (7 december 2014). De aangepaste
domeintabellen zijn onderdeel van versie 3.0 van SIKB0102.
Besluit 2014-9
Het CCvD-D stemt in met de vaststelling van SIKB0102, versie 3 met een
overgangstermijn tot 1 april 2015 en verzoekt SIKB, na vaststelling van
de aanpassingen in enkele domeintabellen door het CCvD Archeologie,
over te gaan tot publicatie.

6.

Open Standaarden
Lancelot Schellevis (Bureau Forum Standaardisatie) geeft een presentatie over de
achtergrond en doelstellingen van ‘Open Standaarden’, het proces tot acceptatie
als ‘Open Standaard en de kwalificatie ‘Uitstekend Beheerproces’. Tevens wordt
ingegaan op de inrichting van het Nationaal Beraad Digitale Overheid. Het College
Standaardisatie heeft haar taken (o.a. besluitvorming) overgedragen aan het
Nationaal Beraad Digitale Overheid.
Het Forum Standaardisatie heeft positief geadviseerd ten aanzien van versie 11
van SIKB0101 en de kwalificatie ‘Uitstekend Beheerproces’. Naast SIKB zullen ook
VISI en Geonovum (Geo-standaarden) worden voorgedragen voor de kwalificatie
‘Uitstekend Beheerproces’. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het Nationaal
Beraad Digitale Overheid op 9 december a.s.
Momenteel zijn 32 standaarden gepubliceerd op de lijst van Open Standaarden.
Financiering

vanuit

EZ

(gelijk

speelveld).

Aansturing

vanuit

BZK

(interoperabiliteit). Het Forum heeft geen gerichte doelstelling ten aanzien van de
reikwijdte van de lijst (geen onderdeel van de opdracht), maar anticipeert op
verzoeken

vanuit

de

verschillende

sectoren.

Voor

sommige

sectoren

(e-

facturering, beveiliging) wordt gericht onderzoek gedaan. Geo-standaarden zijn
zelf al redelijk goed georganiseerd.
Geconstateerd

wordt

dat
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onderlinge versterking.

Bureau Forum Standaardisatie en SIKB zullen hierover

onderling afspraken maken (actie 7)

7.

GOAL
Reinier Guijt (I&M) geeft een presentatie over het programma GOAL: (digitale)
Gegevensvoorziening
Doelstelling

van

Omgevingswet

de

voor

Omgevingswet:

Activiteiten

Besluitvorming

in

de

beter

Leefomgeving.
en

sneller

+

onderzoekslasten omlaag. Een goede digitale infrastructuur draagt in belangrijke
mate bij aan het omlaag brengen van de onderzoekslasten. In de afgelopen
maanden

is een

Leefomgeving’

definitie

studie

uitgevoerd.

De

metafoor

‘Laan

van de

is verder ingevuld. Informatiehuizen zijn met name bedoeld als

organisatorisch concept.
Momenteel vinden gesprekken plaats met de koepels over uitvoering, financiering
en governance. Dit moet leiden tot een bestuurovereenkomst en programmaplan
(voorjaar 2015) waarna een start zal worden gemaakt. Beoogde realisatie: 2018.
Eerste stap in de realisatie zal zijn de aanwijzing van ‘huismeesters’ voor de
informatiehuizen. Beoogd voor informatiehuizen Bodem en Water zijn beiden
RWS.
Arianne de Man ziet het als een gemiste kans dat niet is aangehaakt bij het
Nationaal Beraad Digitale Overheid. Het CCvD geeft mee de Informatiehuizen niet
te eng (‘besluiten met rechtsgevolgen’) in te steken. Binnen de sectoren Bodem
en Water is breder informatie voorhanden met grote gebruikswaarde.
Afgesproken wordt in aansluiting op het CCvD van maart een werksessie te
organiseren om verder op in te zoomen op de invulling van de informatiehuizen.
Hiervoor zullen tevens GOAL en RWS (huismeesters) worden uitgenodigd (actie
8).

8.

Rondvraag en sluiting
Geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering

Bijgaand ter informatie:
-

Presentatie Lancelot Schellevis

-

Presentatie Reinier Guijt

Vergaderdata 2015:
13 maart, 19 juni, 25 september, 27 november (10-12 uur, IHW)
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Actielijst CCvD Datastandaarden
N

Datum

Actor

Actie

Status

27-6-2014

Marcel Reuvers

Informeren CCvD over

2015

r
1

impactanalyse conversie RDETRS
2

26-9-2014

SIKB/IHW

3

26-9-2014

SIKB/IHW

Aangeven impact wijzigingen bij

Afgerond

besluitvorming
Gebruik Creative Common

Eerste helft

licenties: nadere analyse voor-

2015

en nadelen
4

26-9-2014

Leden CCvD

Communicatie en afstemming

Feb 2015

met achterban inzichtelijk
maken
5
6

21-11-2014
21-11-2014

SIKB
IHW

Verzoek Forum Standaardisatie

Voorjaar

actualisatie SIKB0101 versie 12

2015

Issue definities Waterbodem

Eind 2014

inbrengen bij Geonovum
7
8

21-11-2014
21-11-2014

SIKB/BFS
SIKB/IHW/RWS/GOAL
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Afstemmen communicatie

December

uitstekend beheerproces

2014

Werksessie informatiehuizen

Maart 2015

Pagina 5 van 6

Overzicht Besluiten 2014 CCvD Datastandaarden
Nr

Datum

Besluit

2014-01

13-3-2014

Voor 2014 zijn Boris Everwijn en Walter de Koning beschikbaar in
geval van verhindering van de voorzitter. Voorjaar 2015 zal de
invulling vice-voorzitter opnieuw worden geagendeerd.

2014-02

13-3-2014

Het CCvD verzoekt IHW en SIKB de gezamenlijke ambities in een
werkprogramma 2014-2015 vast te leggen en deze ter besluitvorming
voor te leggen aan het CCvD-D

2014-03

13-3-2014

Het CCvD mandateert de Technische Werkgroepen tot het doorvoeren
van kleine wijzigingen (uitbreidingen domeinwaarden). CCvD zal
hierover achteraf worden geïnformeerd. Grote en middelgrote (X, Y)
wijzigingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het CCvD.
Het CCvD verzoekt IHW/SIKB om het wijzigingsproces nader op elkaar
af te stemmen en ter besluitvorming voor te leggen aan het CCvD.

2014-04

27-6-2014

Het CCvD-Datastandaarden stemt in met de wijziging AQUO update
juni 2014 en verzoekt IHW de wijzigingen te verwerken en te
publiceren.

2014-05

26-9-2014

Het CCvD stemt in met de gehanteerde definities versie 1.1

2014-06

26-9-2014

Het CCvD Datastandaarden besluit om voor een (aanvullende)
publieke consultatie de volgende criteria te hanteren:
-

Wijziging van het toepassingsgebied van de standaard

-

Grote impact voor ontwikkelaars en softwareleverancier

-

Grote impact voor eindgebruikers

Indien geen van deze criteria van toepassing is, is sprake van regulier
onderhoud en kan (aanvullende) publieke consultatie achterwege
blijven.
2014-07

21-11-2014

Vaststelling SIKB0101, versie 12

2014-08

21-11-2014

Vaststelling wijzigingsvoorstellen AQUO, update december 2014

2014-09

21-11-2014

Vaststelling SIKB0102, versie 3
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