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1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van
de afwezigen. Fenelab geeft aan per 2019 een nieuwe vertegenwoordiger voor te
dragen. Roeland heeft binnenkort een kennismakingsgesprek.
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2.

Benoeming voorzitter CCvD Datastandaarden
Noud Hooyman is aangesteld als voorzitter van het CCvD Datastandaarden per 1
januari 2019. Henk Koster licht de doorlopen procedure toe. De voordracht wordt
ondersteund door de organisaties SIKB, IHW en Stichting RIONED. De vergadering
maakt kennis met Noud Hooyman (en vice versa).

3.

Verslag vorige vergadering
Tekstueel:
Achternaam Raymond Feron wordt toegevoegd. Er zijn geen verdere tekstuele
opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt vastgesteld
Naar aanleiding van:
Frank Terpstra vraagt naar de achtergrond van de brief aan het Forum Standaardisatie.
De brief is de uitkomst van een denkproces vorig jaar waarbij gekeken is naar opties om
standaarden beter te verankeren. De voorganger van Frank (Marcel Reuvers) is hier
nauw bij betrokken geweest. Buiten de vergadering zal verder worden toegelicht.
Actielijst:
34: Brief is verzonden en goed ontvangen. Forum Standaardisatie heeft aangegeven
met de aangegeven punten actief aan de gang te willen. Op 6 december a.s. volgt een
gesprek met de voorzitter van het Forum, dhr. Nico Westpalm van Hoorn.
37: Roeland heeft contact gehad met dhr. Gertjan van den Akker, manager ICT
standards and Information services van NEN. ISO/IEC JTC1 SC32 begeeft zich met
name op het gebied van financiële standaarden. NEN is geen Key member van deze
commissie. Analyse van de werkzaamheden van deze commissie heeft geen
aanknopingspunten opgeleverd. Actiepunt wordt gesloten.
38. Gereed
40: Raymond Feron (RWS) heeft aangegeven hier in 2019 graag verdere invulling aan
te geven. Frank Terpstra wijst ook op het kennisplatform API-strategie van Geonovum.
Een vertegenwoordiger van het kennisplatform zal voor een volgende vergadering
worden uitgenodigd (actie 42). De vergadering heeft geen bezwaar om ook Raymond
Feron in 2019 uit te nodigen voor deelname aan het CCvD Datastandaarden.
41. Onderdeel agendapunt 7. Forum geeft aan geen bezwaren te zien aangezien het de
besluitvorming en openheid van de standaarden niet raakt.
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4.

Wijzigingen IM SIKB0101 versie 14.0
Er zijn enkele aanpassingen en uitbreidingen op het model IM SIKB0101
voorgelegd. Tevens worden enkele aanpassingen in de documentatie voorgesteld.
Wijzigingsvoorstellen (X, Y) worden goedgekeurd. Kleine wijzigingen
domeintabellen (Z) worden door het CCvD bekrachtigd. Gezien de beperkte impact
wordt aanvullende publieke consultatie niet noodzakelijk geacht.
Besluit 2018-05:
Het CCvD Datastandaarden stelt SIKB0101 versie 14.0 vast, inclusief een
overgangstermijn van 3 maanden na publicatie (1 april 2019).

5.

Wijzigingen IM Metingen versie 14.0
Er zijn enkele kleine modelwijzigingen en enkele wijzigingen op domeinwaarden
voorgelegd. Tevens worden enkele aanpassingen in de documentatie voorgesteld.
De wijzigingsvoorstellen (X, Y) worden goedgekeurd, inclusief de voorstellen
aangaande de wijzigingen domeinwaarden, categorie ‘groot’ en ‘middel’. Kleine
wijzigingen in de domeintabellen (Z), die reeds zijn doorgevoerd worden door het
CCvD bekrachtigd. Gezien de beperkte impact wordt aanvullende publieke
consultatie niet noodzakelijk geacht.
Besluit 2018-06:
Het CCvD Datastandaarden stelt IM Metingen versie 14.0 vast, inclusief een
overgangstermijn van 3 maanden na publicatie (1 april 2019).

6.

Wijzigingen Aquo update december 2018
Er zijn wijzigingsvoorstellen in relatie tot de KRW; Verder betreffen het wijzigingen
als het verwijderen van de nodige niet meer relevante entiteiten uit Aquo-lex evenals
het uit beheer nemen domeintabellen die geen directe relatie hebben met de
uitwisselmodellen. De wijzigingsvoorstellen (X, Y) worden goedgekeurd. Kleine
wijzigingen domeintabellen (Z) die reeds zijn doorgevoerd worden door CCvD
bekrachtigd.
Besluit 2018-07:
Het CCvD Datastandaarden stelt Aquo update december 2018 vast zonder
overgangstermijn
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7.

Harmonisatie beheer SIKB-IHW
SIKB en IHW hebben gezamenlijk drie notities opgesteld met voorstellen voor
aanpassingen in het versiebeheer op model en domeinwaarden en hoe omgegaan
zal worden met (de publicatie) van vervallen domeinwaarden. De uitwerking sluit
aan op de hoofdlijnen zoals gepresenteerd in het CCvD van 28 september j.l. SIKB
en IHW vragen het CCvD in te stemmen met de voorliggende notities met een
expliciete bevraging van gebruikers van de standaarden op de impact van deze
wijzigingen. Het CCvD stemt in met deze voorstellen.
Frank Terpstra vraagt aandacht voor de optie van Z-wijzigingen, in geval van
tekstuele correcties binnen het model. Dit zal worden meegenomen als inbreng in
de consultatie.
Besluit 2018-08:
Het CCvD Datastandaarden stemt in met de voorstellen tot aanpassingen
versiebeheer en vervallen codes en verzoekt SIKB en IHW tot een expliciete
consultatie op de impact onder gebruikers van de standaarden.

8.

Jaarplannen 2019
De beheerorganisaties SIKB, IHW en Stichting RIONED geven een korte
presentatie over de ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019. Tevens wordt
stil gestaan bij de hoofdlijnen die voor het CCvD van belang zijn.
Aandachtspunten die worden ingebracht:
 Toelichting positionering Wettelijk – PTOLU en keuzes die in 2018 zijn gemaakt.
 Internationaal stellen we ons volgend op. Actieve rol licht met name bij
Geonovum.
 Er zijn steeds meer relaties in beeld met het domein Openbare Ruimte (met
name vanuit GWSW, maar ook RWS signaleert dit). Impact bezien.
 Intensievere afstemming met BRO verdient aandacht.
 Meer onderhoud dan vernieuwing. Focus op iedereen aangehaakt houden.
 Technologie API en Linked Data agenderen
 Standaard wordt nu vooral gebruikt voor ‘upstream’ uitwisselen. Bij het op orde
brengen van de kwaliteit van data zal zowel up- als downstream uitwisselen van
data goed geregeld moeten zijn (procesafspraken). Op welke wijze zijn de
standaarden hierop voorbereid?
 IPO vraagt aandacht voor de samenhang tussen de standaard IM Metingen
(onderdeel van SIKB0101 en Aquo) en het standaardisatieproces van de BRO.
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9.

Mededelingen





10.

Tijdens de Netwerkbijeenkomst IHW op 7 november j.l. waren ca. 150
deelnemers aanwezig. Het was een succesvolle bijeenkomst. Voor impressie zie
http://ihw.nl/nieuws/2018/11/ihw-netwerkdag-2018-zo-was-het.html
Digitaliseringskoers Stichting RIONED, ter kennisgeving
Digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving, ter kennisgeving

Rondvraag en sluiting
De vergadering dankt Kees Keuzenkamp voor het voorzitterschap de afgelopen 4
jaar.


Vergaderdata CCvD Datastandaarden 2019:

Wijzigingsverzoeken uiterlijk ingediend

TW

CCvD Datastandaarden

n.v.t.

do. 14/2 (wk 7)

vr. 8/3 (wk 10)

vr. 19/4 (wk 16)

do. 6/6 (wk 23)

vr. 28/6 (wk 26)

n.v.t.
vr. 20/9 (wk 38)

vr. 27/9 (wk 39)
do. 31/10 (wk 44)

vr. 22/11 (wk 47)

Expertgroepen Bodem en Water:
- Platform Informatiebeheer (SIKB0101): 21 maart (wk 12) en 17 september (wk 38)
- Expertgroep Chemie (Metingen): 9 mei (wk 9) en 10 oktober (wk 41)
- Expertgroep Ecologie (Metingen): 9 mei (wk 19) en 10 oktober (wk 41)
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Actielijst CCvD Datastandaarden
Nr

Datum

Actor

Actie

Status

34

8-12-2017

37

29-6-2018

SIKB/IHW/
Stichting RIONED
Roeland Heuff

38

29-6-2018

SIKB/IHW

Verzonden. Gesprekken
met Forum lopend
Geen concrete
vervolgacties
Gereed. Geagendeerd

40

28-9-2018

RWS/IHW

41

28-9-2018

SIKB/IHW

42

23-11-2018

Roeland Heuff

Concept brief gebruik
standaarden
Agenderen evaluatie ISO
subcommissie 32
Uitwerken voorstel
aanpassen versionering
Nadere uitwerking in
beheername API-DD
Beoogde wijzigingen in
versiebeheer voorleggen aan
Forum Standaardisatie
Uitnodigen kennisplatform
API-strategie

Voorjaar 2019
Geen bezwaar

Nieuw
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Overzicht Besluiten 2018 CCvD Datastandaarden
Nr

Datum

Besluit

2018-01

9-3-2018

Instemming Jaarplan 2018 (na tekstuele aanpassingen)

2018-02

29-6-2018

Bekrachtiging nieuwe domeinwaarden Aquo

2018-03

29-6-2018

Vaststelling SIKB0101 versie 13.5

2018-04

29-6-2018

Vaststelling Metingen versie 13.5

2018-06

23-11-2018

Vaststelling SIKB0101 versie 14.0

2018-06

23-11-2018

Vaststelling Metingen versie 14.0

2018-06

23-11-2018

Vaststelling Aquo update december 2018

2018-06

23-11-2018

Vaststelling notities versiebeheer en vervallen codes, inclusief
aanvullende consultatie

