
 

 

 

 

Notulen Teleconferentie ZS-DMS 21-05-2015 

 

Naam Teleconferentie ZS-DMS 

Datum en tijd 21-05-2015 10:00-11:30 uur 

Locatie Teleconferentie via Skype 

Aanwezig Roel de Bruin (Centric), Patrick Kessels (BCT), Erik de Lepper (Circle Software), 

Wouter Wigman (Roxit), Ernst Jan Visser (Decos), Gershon Janssen (NoVoGov), 

Etienne Duchateau (KING), Sander Bakker (KING), Michiel Verhoef (KING), Paula 

van der Vliet (KING – ondersteuning) 

 

 

1. Inleiding en welkom 

 

Wouter Wigman heeft aangegeven dat bij het vorige overleg gesproken is over compatibiliteiten,  

echter dit onderwerp komt nu niet voor op de agenda. Michiel heeft aangegeven dat dit punt terug 

zal komen tijdens de vergadering van 10 juni (actie 20150521-01 - Michiel).  

 

Verder geen mededelingen. 

 

 

2. Mimetype / Documentformaat 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/mimetype-

documentformaat 

 

Dit onderwerp is op te splitsen in twee deelonderwerpen: 

1. In CMIS is het content type verplicht. Daarom moet het ook verplicht worden in de 

berichten (actie 20150521-02 - Michiel). Om deze lijn door te trekken moet het content 

type ook verplicht worden in het RGBZ (actie 20150521-03 – Arjan Kloosterboer 

(KING)).  

2. Het human readable formaat wordt door geen van de aanwezige leveranciers gebruikt en 

komt te vervallen (actie 20150521-04 - Michiel).  

 

 

3. Doorgeven of wijziging major of minor is 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/doorgeven-wijziging-

major-minor 

 

Op dit moment is alleen voor het ‘updateZaakDocument_Di02 vrije bericht’ van belang om aan te 

kunnen geven of iets een major of minor wijziging is. 

 

Besloten is alleen het ‘updateZaakDocument_Di02 vrije bericht’ uit te breiden met een nieuwe 

property (versionState) in het parameter blok (actie 20150521-05 - Michiel).  
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4. RFC: berichtcatalogus 'zs-dms' verhuizen naar eigen namespace 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/rfc-berichtcatalogus-zs-

dms-verhuizen-naar-eigen-namespace 

 

Hierover is een lange discussie gevoerd. In principe willen de leveranciers hetzelfde. Er is wel 

verschil van mening over de termijn en manier waarop een eigen namespace doorgevoerd kan 

worden. Ook komt naar voren dat sommige vrije berichten feitelijk wrappers om bestaande StUF 

ZKN berichten zijn. Wouter geeft aan dat dit ook een ideale gelegenheid zou zijn om deze berichten 

te herzien. 

 

Alles bij elkaar kan er geen besluit genomen worden en wordt dit punt doorgeschoven naar de 

bijeenkomst van 10 juni.  

 

Het doorvoeren van een eigen namespace heeft ook gevolgen voor de Informatie Modellen. Om dit 

goed te borgen zal Michiel vanuit KING Arjan Kloosterboer uitnodigen om bij de bijeenkomst 

aanwezig te zijn om de discussie goed te kunnen voeren (actie 20150521-06 - Michiel). 

 

Tot slot vraagt Michiel aan een ieder om voor die vergadering goed op een rijtje te hebben wat het 

voor eigen applicaties en landschap gaat betekenen, zodat op 10 juni de discussie goed gevoerd 

kan worden (actie 20150521-07 - allen). 

 

 

5. Vragen op BSN 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-zs-dms/vragen-op-bsn-

gebruik-ik-daarvoor-geefzaakdetails 

 

De oorspronkelijke vraag groeide in de discussie al snel uit tot een soort algemene vraag zonder 

scope. Hiervoor is het StUF ZKN bericht zakLv01 voor bedoeld. Het lastige van dit bericht is dat 

niet elke leverancier dit op dezelfde manier heeft ingebouwd.  

 

Er blijkt bij de aanwezige leveranciers wel behoefte te zijn aan een bericht waarmee alle zaken 

behorend bij een persoon of organisatie met een identificatie (BSN, organisatieID, ?) met de in een 

zakLv01 voorkomende rollen gezocht kunnen worden (bestaande actie 20150212-09 - 

Michiel). 

 

Wanneer op andere zoeksleutels als bijvoorbeeld adresgegevens gezocht moet worden, is dit een 

tweetrapsraket: eerst worden bij een adres de (identificaties van de) bijbehorende 

personen/organisaties gezocht en vervolgens kunnen hierbij de zaken opgehaald worden. 

 

Een ander bericht dat gewenst is, is het notificatie bericht. Dit wordt ontwikkeld in het kader van 

het nieuwe Regie- Zaakservices koppelvlak (nog in ontwikkeling). Niet iedereen blijkt al over deze 

standaard te beschikken. Michiel zal daarom de specificaties van de Regie- Zaakservices 

rondsturen aan Wouter, Erik en Patrick (actie 20150521-08 - Michiel). 

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Met nog 10 minuten tot het einde vraagt Michiel of er nog punten zijn die niet op de agenda staan 

maar men wel graag zou willen bespreken.   

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-verhuizen-naar-eigen-namespace
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Wouter vraagt naar de status van de inventarisatie van de CMIS operaties en het eventueel 

limiteren hiervan in de standaard. Mede ook omdat kortgeleden alle CMIS operaties op het StUF 

Test Platform opgenomen zijn. 

 

Michiel geeft aan dat de uitbreiding van de CMIS operaties op het STP de huidige standaard 

weergeeft. Hier is CMIS nog volledig verplicht. De overgebleven tijd en de aanwezige personen zijn 

beide niet voldoende om deze discussie te voeren tijdens deze teleconferentie. Daarom wordt dit 

punt op de agenda van 10 juni gezet (actie 20150521-09 - Michiel). 

 

Om de discussie beter te kunnen voeren zal Michiel via het discussieplatform en e-mail vragen of 

alle leveranciers die dit nog niet gedaan hebben aan willen geven welke CMIS operaties zij 

ondersteunen (actie 20150521-10 – Michiel en actie 20150521-11 - allen). Bij niet 

voldoende input is het enige alternatief de volledige CMIS standaard te handhaven. 

 

 

Actielijst 

 

Nr Actiepunt Wie planning 

20150212-09 Operatie en bericht definiëren voor geefZaakDetails op bv 
BSN. Op basis van inventarisatie voorstel op discussie  
forum plaatsen. 

Michiel (KING) 10-06 

20150521-01 Punt compatibiliteiten agenderen voor overleg van 10 juni Michiel (KING) Vóór 10-6 

20150521-02 Agendapunt 2: het content type verplicht maken in 

berichten en aanpassen naar cmis:contentType. 

Michiel (KING) Voor 10-6 

20150521-03 Agendapunt 2: het content type verplicht maken in RGBZ Arjan 

Kloosterboer 

(KING) 

10-06 

20150521-04 Agendapunt 2: human readable formaat laten vervallen Michiel (KING) 10-06 

20150521-05 Agendapunt 3: alleen het ‘updateZaakDocument_Di02 vrije 

bericht’ uitbreiden met een nieuwe property 

(cmis:versionState) in het parameter blok 

Michiel (KING) 10-06 

 

20150521-06 Agendapunt 4: Arjan Kloosterboer uitnodigen voor overleg 

op 10 juni om punt ‘namespace’ te bespreken.  

Michiel (KING) Vóór 10-6 

20150521-07 Agendapunt 4: inventariseren gevolgen voor applicaties en 

landschap 

allen Vóór 10-6 

20150521-08 Agendapunt 5: standaard notificatie bericht dat wordt 

ontwikkeld in het kader van het nieuwe Regie- Zaakservices 

koppelvlak doorsturen aan Wouter, Erik en Patrick 

Michiel (KING) 21-05 

20150521-09 Agendapunt 6: Limiteren van de CMIS operaties op de 

agenda van 10 juni zetten 

Michiel (KING) Vóór 10-6 

20150521-10 Agendapunt 6: via discussieplatform en e-mail vragen of alle 

leveranciers die dit nog niet gedaan hebben aan willen 

geven welke CMIS operaties zij ondersteunen  

Michiel (KING) 28-05 

20150521-11 Agendapunt 6: aangeven welke CMIS operaties ondersteund 

worden 

allen Vóór 10-6 

 


