
 

 

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/open-
standaarden/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: 

 Dick Krijtenburg 
 

0.2 Organisatie: 

 Geonovum 
 

0.3 Functie: 

 Senior adviseur 

 

0.4 Telefoonnummer: 

 0610867322 
 

0.5 E-mailadres  

 d.krijtenburg@geonovum.nl 
 

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

 Geonovum beheert de MIM-standaard 
 

  

  

 

I. Informatie aanmelding nieuwe versie van standaard 

 

1. Basisinformatie standaard(en)  

(In geval van een set van standaarden, meerdere malen invullen) 
1.1 Volledige naam van de standaard 

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

http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijsten-met-open-standaarden
http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijsten-met-open-standaarden
mailto:d.krijtenburg@geonovum.nl


 

 

 
 

 

Metamodel voor Informatiemodellering    

1.2 Verkorte naam van de standaard 

 MIM  
 
 

1.3 Nieuwe versie van de standaard, vaststellingsdatum en status 

 

 
 

MIM – 1.1.1, 17-2-2022, vastgesteld 

 

1.4 Huidige opgenomen versie van de standaard inclusief uiterlijke ondersteuningsstatus 

 

 
 

MIM 1.1. 

 
Het beheerplan van MIM zegt over de uiterlijke ondersteuningsstatus het volgende (zie: 
https://geonovum.github.io/MIM-Beheerplan/#versiebeheer ): 
Na het uitbrengen van een nieuwe versie van de MIM standaard blijven oudere versies 
beschikbaar. en zijn vindbaar via de Geonovum website en het technisch register. Een 
nieuwe versie dwingt daarmee geen directe overstap af bij de gebruikers, tenzij anders 

(bijvoorbeeld wettelijk) bepaald.   
1.5 Naam en vindplaats specificatiedocument (bij voorkeur URL of bijvoegen bij aanmelding) 

 
 
 

MIM 1.1.1 - https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/   

1.6 Naam van de standaardisatieorganisatie 

 
 
 

Geonovum  
 

 

2. Toepassings- en werkingsgebied van opname 

2.1 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) 

 
 
 

 

MIM dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, 
zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor 
gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke 

afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan 
de verschillende niveaus van modellering. 

 
Het functioneel toepassingsgebied is niet gewijzigd   

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) 

 
 
 
 

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen 
uit de (semi-) publieke sector.       
 
Het organisatorisch werkingsgebied is niet gewijzigd 

 
 

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)   

 Deze versie, 1.1.1., is een z-versie wat inhoudt dat er slechts kleine aanpassingen aan de 
standaard hebben plaatsgevonden. Dit zijn in feite oplossingen van technische fouten of 
verbeteringen van technische aard. Deze wijzigingen zijn backwards compatible. Deze 

zijn te vinden op https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/#versielog  
 
 

 

https://geonovum.github.io/MIM-Beheerplan/#versiebeheer0
https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/
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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. 
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