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Van 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 

Aan 

Deelnemers Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden 

CC 

 

tijd/locatie Website 

9:30 – 12:30 (13:30 inclusief lunch) 

Utrecht – Regardz La Vie: Lange Viestraat 351  

Gemma Online 

 

Betreft/datum 

 

Agenda Regiegroep 12 april 2017  

 

1. Opening en mededelingen (9:30) 

 

2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst (9:40) 

- Doel: Vaststellen notulen van het vorige overleg en bespreken voortgang lopende ac-

tiepunten 

- Documenten: Verslag vorige vergadering is beschikbaar op Gemma Online 

Gemmaonline 

 

3. Nieuwe architectuur: informatiekundige ontwikkelingen komende jaren (10.00) 

- Toelichting op de ontwikkeling van een overheidsbreed gegevenslandschap 

  

4. Standaardkoppelvlak RSGB bevragingen (XML/SOAP variant) (10.20) 

- Toelichting op de beoordeling van de kwaliteit door SIG. 

NB: Het document met de beschrijving van deze beoordeling wordt u dinsdagochtend 

nagezonden. 

- Toelichting op de openbare consulatie en duiding van belangrijke discussiepunten 

vanuit de projectgroep. 

Voor de inhoud van standaard en de resultaten van de openbare consultatie verwijzen 

wij u naar de betreffende pagina op Gemmaonline1. 

- Voorstel: Huidig beeld van de niet functionele eisen aan de koppelvlakstandaard zoals 

beschreven in hoofdstuk 5 van het specificatiedocument en de toetsingscriteria zoals 

deze door SIG2 zijn opgesteld goedkeuren als basis voor het beoordelen van de RSGB 

bevragingen standaard versie 1 (XML/SOAP variant) in de ‘Ontdekken’ lijn. 

- Voorstel: Standaard koppelvlak RSGB Bevragingen versie 1 (XML variant) vaststellen 

in de ’Ontdekken’ lijn. 

 

11.05 uur PAUZE 

 

                                                      
1
 http://www.gemmaonline.nl/index.php/RSGB_Bevragingen_Openbare_Consultatie  

2
 http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/7/71/Kennissessie_Regiegroep_5_juli_2016_ -

_Toetsing_en_beoordeling.pdf 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/2/2a/Verslag_Regiegroep_1_februari_2017-CONCEPT-Regiegroep_20170201.pdf
http://www.gemmaonline.nl/index.php/RSGB_Bevragingen_Openbare_Consultatie
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/7/71/Kennissessie_Regiegroep_5_juli_2016_-_Toetsing_en_beoordeling.pdf


 

 

5. Stand van zaken StUF 3.02 (11.20) 

- Beeld van de aanpassingen die inmiddels in de expertgroep zijn afgehandeld en de 

functionaliteiten en doorgevoerde verbeteringen die daarmee beschikbaar komen. 

- Vervolgstappen. 

 

6. Plan vernieuwen eindproductstandaarden (11:45) 

- Beeld van vernieuwing huidige eindproductstandaarden. 

- Beeld van vervangende standaarden StUF-BG. 

 

7. Rondvraag en sluiting (12:15) 

 

De Regiegroep vindt plaats in Regards La Vie, Utrecht (Lange Viestraat 351), nabij 

Utrecht Centraal Station.  


