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Bijeenkomst werkgroepen Documentcreatieservices en Zaak- Documentservices 

 

Naam Teleconferentie Zaak Documentservices 

Datum en tijd Dinsdag 22 november 2016  

Locatie n.v.t. 

 

Deelnemer:  

 

Andy Verberne (Atos) 

Toon Sweegers (Pink Roccade) 

Toon Sweegers (Pink Roccade) 

John Rooijakkers (Pink Roccade) 

Erik de Lepper (Circle Software Group BV) 

Elloi van Oostrum (Zaaksysteem.nl) 

Andy Verberne (Roxit) 

 

 

Michiel Verhoef (KING) 

Tineke Zonneveld  (KING) 

 

  

 

1. Welkom en mededelingen 

 

Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Er volgt een kort voorstelrondje. 

 

Mededelingen: 

Michiel veronschuldigt zich voor het feit dat vanwege technische problemen met Skype, dit overleg 

verplaatst is naar vandaag. Dit overleg stond  initieel gepland voor donderdag 17 november. 

 

 De agenda zoals deze voorligt wordt vastgesteld. 

 

 

 

2. Discussiepunt: Scope met relatie ZAKEDC toestaan in “geefZaakdetails”? 

lhttp://gemmaonline.nl/images/gemmaonline/6/6e/20150707_Specificatie_Zaak-

_en_Documentservices_v1.1.02.pdf 

Dit agendapunt is gebaseerd op een vraag vanuit Decos. Helaas is Decos vandaag verhinderd 

om deel te nemen aan dit overleg. Ondanks de afwezigheid van Decos en Centric zijn de leden 

van mening dat over dit onderwerp vandaag toch  een uitspraak moet worden gedaan. 

 

Na een korte discussie wordt het volgende afgesproken: 

 

1. De werkgroep is het er niet unaniem over eens wat over dit issue besloten moet worden. 

2. Teruggeven van gegevens kan alleen als het ZS het RGBZ volledig ondersteunt. Zie ook 

hoofdstuk 4, paragraaf Volledige RGBZ Ondersteuning. Het stukje tekst in de specificatie 

dient op korte termijn verder besproken te worden. Mede omdat het onduidelijk creëert in de 

berichten.  

Constatering hierbij is wel dat het  

a. niet verplicht is om deze gegevens terug te geven 

b. gezien de huidige eisen in de standaard: Op het moment dat een service provider 

aangeeft het RGBZ volledig te ondersteunen, dat deze de gevraagde gegevens  wel zou 

moeten teruggeven. 

c. in een aparte discussie moet gekeken worden wat  exact de eisen zijn die aan service 

providers en consumers gesteld worden aan de standaard.  

http://gemmaonline.nl/images/gemmaonline/6/6e/20150707_Specificatie_Zaak-_en_Documentservices_v1.1.02.pdf
http://gemmaonline.nl/images/gemmaonline/6/6e/20150707_Specificatie_Zaak-_en_Documentservices_v1.1.02.pdf
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3. In het bericht dient duidelijker aangegeven te moeten worden wat wel en wat niet gebruikt 

kan worden. 

4. Waar deze gegevens  in het bericht voorkomen, deze laten staan en gebruiken. Op het 

moment dat de (kerngegevens van de) documenten niet worden teruggegeven in het 

antwoord, de operatie geefLijstZaakdocumenten gebruiken.  

Michiel koppelt bovenstaand terug naar Decos en Centric. Actie Michiel 

 

 
3. Discussiepunt: Query namen zoals zsdms: dct.omschrijving zijn niet geldig in CMIS 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/query-names-zoals-

zsdmsdctomschrijving-zijn-niet-geldig-cmis 
 

Door de gemeente Haarlem en een aantal leveranciers is geconstateerd dat het gebruik van en 

punt (.) geen geldig karakter is in een query.  

 

Na een korte discussie wordt het volgende afgesproken: 

1. Dit issue wordt beschreven  als Best Practice:  

- velden die niet geldig zijn in een CMIS query mappen naar het veld zoals dat gebruikt 

wordt in het DMS Actie Michiel 

Dit sluit aan bij de manier hoe de aanwezige leveranciers de voor de ZDS nodige attributen 

hebben geïmplementeerd. 

 

4. Afsluiten van een zaak  

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/afsluiten-van-een-

zaak 

Discussie n.a.v. een post van John. John geeft een korte toelichting op de achtergronden van dit 

discussiepunt. Er volgt een uitgebreide discussie over dit onderwerp. 

 

Naar aanleiding van deze discussie wordt het volgende afgesproken: 

1. Er zijn twee verschillende werkwijzen bij verschillende leveranciers: een zaak wordt 

afgesloten op basis van een opgegeven einddatum of een zaak wordt afgesloten op basis 

van een opgegeven eindstatus. Dat is niet op korte termijn op te lossen. Hierover moeten 

de leveranciers met elkaar (voorlopige) afspraken maken. 

2. Er komt een nieuwe service om een zaak af te kunnen sluiten, om vanuit de consumer 

bezien de zaak te beëindigen. In deze service wordt opgenomen een einddatum, 

eindstatus, het resultaat en wat er verder nodig is. Actie Michiel 

3. Michiel gaat beschrijven hoe met de huidige services een zaak afgesloten kan worden en 

hoe het bericht updateZaak hiervoor ingevuld moet worden.  Actie Michiel 

 

Dit  onderwerp wordt geagendeerd voor het volgende overleg. Actie Michiel 

 

 

5. Rondvraag en sluiting 

John Rooijakkers merkt op dat in het RGBZ een zaaktype code voorkomt als een 5 cijferige code. 

In het sectormodel van StUF- Zkn  is de alfa numerieke code 10  lang. Notabene in de 

zaakdocumentservice is deze code als verplicht veld opgenomen. Het dilemma hierbij is dat zolang 

de provider 10 alfa numerieke opneemt in zijn systeem en de consumer 5 cijfers opneemt dat geen 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/query-names-zoals-zsdmsdctomschrijving-zijn-niet-geldig-cmis
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/query-names-zoals-zsdmsdctomschrijving-zijn-niet-geldig-cmis
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/afsluiten-van-een-zaak
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/afsluiten-van-een-zaak
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problemen oplevert. Andersom is dat wel het geval. KING wordt gevraagd een uitspraak te doen 

over wat hier leidend is. 

Michiel gaat deze kwestie binnen KING afstemmen en plaatst een reactie op het discussieplatform. 

Actie Michiel 

 

Michiel sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun input. 

 

Actiepunten  
 

Nr Actiepunt Wie Planning 

20161122-01 Conclusies discussie geefZaakdetails terugkoppelen Michiel 
(KING) 

Zsm 

20161122-02 Mapping ZDS attributen opnemen als Best Practice in 
(bijlage bij) standaard 

Michiel 
(KING) 
 

2016-12-14 

20161122-03 Voorstel voor nieuwe service afsluiten zaak uitwerken Michiel 
(KING) 
 

2016-12-14 

20161122-04 Beschrijven hoe met huidige services en updateZaak bericht 

een zaak afgesloten kan worden 

Michiel 

(KING) 
 

2016-12-14 

20161122-05 Voorstellen van 3 en 4 agenderen op agenda voor volgende 
bijeenkomst 

Michiel 
(KING) 

 

2016-12-14 

20161122-06 Mismatch ZaaktypeCode in RGBZ, StUF-ZKN/ZDS binnen 
KING bespreken en resultaat op discussieplatform plaatsen 

Michiel 
(KING) 
 

2016-12-14 

 


