Aanmelding van een nieuwe versie van een standaard
Waarbij de beheerorganisatie de status ‘Uitstekend beheerproces’ heeft ontvangen.
In principe worden standaarden waarvoor de beheerder de status ‘uitstekend beheerproces heeft
ontvangen, zonder aanvullende Forum toetsing op de ‘pas toe of leg uit’ -lijst opgenomen.
Als bij de nieuwe versie het toepassings- en/of werkingsgebied van de standaard wijzigt, dan dient
het Forum te beoordelen of en hoe dit alsnog aanleiding is voor een (beknopte) toetsing van de
nieuwe versie van de standaard1.
Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen kunnen de gegevens van de eerdere
aanmelding, voor zover deze nog van toepassing zijn, gebruikt worden. Deze gegevens zijn de
vinden op de website van Forum Standaardisatie. (zie: http://www.forumstandaardisatie.nl/openstandaarden/lijsten-met-open-standaarden).

0. Persoonsgegevens indiener
Deze gegevens worden door het Forum gebruikt om met u in contact te kunnen treden. De
gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
0.

Persoonsgegevens

0.1

Naam:
Friso Penninga

0.2

Organisatie:
Geonovum

0.3

Functie:
Programmamanager / MT-lid

0.4

Telefoonnummer:
-

0.5

E-mailadres
-

0.6

Welke relatie bestaat er tussen uw organisatie en de standaard?
Beheerder

I. Informatie aanmelding nieuwe versie van standaard
1.
1.1

1.2

Basisinformatie standaard(en)
(In geval van een set van standaarden, meerdere malen invullen)
Volledige naam van de standaard
Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie
Verkorte naam van de standaard

1.3

1

Nieuwe versie van de standaard, vaststellingsdatum en status
2.1.0, 30 juni, Vastgestelde versie

Zie: http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Toetsingsprocedure_en_criteria_1.4.pdf

1.4

Huidige opgenomen versie van de standaard inclusief uiterlijke ondersteuningsstatus
2.0.0 ondersteund tot 1 september 2020

1.5

Naam en vindplaats specificatiedocument (bij voorkeur URL of bijvoegen bij aanmelding)
Zie naam standaard
https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19115/

1.6

Naam van de standaardisatieorganisatie
Geonovum

2.
2.1

Toepassings- en werkingsgebied van opname
Wat is het beoogde functioneel toepassingsgebied voor de standaard en is deze gewijzigd
ten opzichte van de versie die op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staat?
(bij een wijziging zal door het Forum gekeken worden of nadere toetsing nodig is)
Ongewijzigd, zie huidige

2.2

Wat is het beoogde organisatorisch werkingsgebied voor de standaard en is deze
gewijzigd ten opzichte van de versie die op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staat?
(bij een wijziging zal door het Forum gekeken worden of nadere toetsing nodig is)
ongewijzigd, zie huidige

3.

Wijzigingen aan de standaard en beheer van de standaard
Welke wijzigingen in de nieuwe versie van de standaard zijn relevant voor Forum
Standaardisatie en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) Digitale
Overheid?
(Denk hierbij aan de toetsingscriteria die Forum en OBDO hanteren en het belang dat zij
hechten aan een vlotte adoptie van de standaard)
Belang van vlotte adoptie 2.1.0 zit erin dat 2.1.0 voldoet aan de laatste Europese
aanscherpingen op metadatagebied (aanscherping eind 2019 gepubliceerd)

Verzending
Als u het formulier zo volledig mogelijk heeft ingevuld, dan kunt u deze
als bijlage versturen naar forumstandaardisatie@logius.nl
Gebruikt u dan als onderwerp: "Aanmelding nieuwe versie standaard met uitstekend
beheerproces". Bedankt voor uw aanmelding.

