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1. Opening en mededelingen  

Theo Peters (VNG Realisatie) opent het overleg en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededelingen: 
Theo Peters vervangt Nico Romijn als voorzitter. Nico wordt kwartiermaker van de CIO    
functie binnen VNG. Theo is vervangend voorzitter. Hij geeft aan dat hij Peter Klaver heeft 
verzocht om die rol tijdens de vergadering over te nemen indien de discussie dit vraagt 
gezien zijn mogelijke inhoudelijke betrokkenheid. 

Ronald van Andel (gemeente Breda) is vervangend voor Linda Mertens aanwezig en wordt 
welkom geheten. Er volgt een korte voorstelronde. 

API werkgroepen:  
Er is een startbijeenkomst van het API-kennisplatform geweest. Dit vindt deze keer ook 
gelijktijdig met de Regiegroep plaats. Geonovum host dit. Er wordt een oproep aan de 
aanwezigen gedaan om kennis te nemen van de uitnodiging en daar waar mogelijk aan te 
haken. 
 
Reacties:  
Ruud Kathmann (Waarderingskamer) vraagt wat de relatie met API-werkgroepen is en of 
onze gezamenlijke belangen daarin worden gediend. 
Mickel Langeveld (Kadaster) licht toe dat het doel een gezamenlijke API-strategie is, om dit 
meer eenduidig vorm te geven. Of dit tot een voorstel en een vorm van standaardisatie zal 
leiden moet nog blijken. Insteek van het kennisplatform is kennis delen en verbreden, 
keuzes ontdekken en voorbereiden en strakkere richtlijnen opstellen.  
Theo vult aan dat vanuit VNG Realisatie deelnemers de opdracht hebben te werken vanuit 
het totaal gemeentelijk belang. De behoefte van leveranciers kan zijn hier dichter op te 
willen zitten, dat moet ieder voor zich bepalen. Bij agendapunt 4: de samenhang, zal ook 
verder worden ingegaan op de organisatie en inrichting. 

 
 

2.    Notulen (en actielijst) van de vorige vergadering  
Het verslag met actielijst van 4 april 2018 is beschikbaar op Gemma online 
 
Tekstueel en naar aanleiding van:  
Pagina 2: 
Brenda de Graaf (gemeente Den Haag) ziet graag een tekstuele aanpassing in de zin:  
“ Brenda de Graaf (gemeente Den Haag) vraagt wat de Common Ground extra biedt en wat 
de rol van VNG Realisatie daarin dan is. Hoe wordt erop gestuurd dat gemeenten de juiste 
dingen doen.”  
Dit zal worden aangepast naar:“ Brenda de Graaf (gemeente Den Haag) vraagt wat de 
Common Ground extra biedt ten opzichte van VNG Realisatie en wat de rol van VNG 
Realisatie is in de Common Ground beweging. Hoe zorgt VNG Realisatie ervoor dat binnen 
de Common Ground de juiste keuzes worden gemaakt, de juiste trajecten worden gestart? 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden
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Hoe is de governance georganiseerd? Hoe werkt de verdeling van de beschikbare 
budgetten?“ 
 
Pagina 4:  
Ruud Kathmann (Waarderingskamer) vraagt wat er bereikt is t.a.v. de convergentie van 
onze visie op de toekomst. Zijn we de vorige Regiegroep dichterbij elkaar gekomen of niet. 
Theo geeft aan dat het dit overleg verder aan de orde komt om uit te werken bij agendapunt 
4: ‘Visie op samenhang berichtenstandaarden’.  
 
Bespreking actielijst:  
Actiepunt 198: Bespreking van de nieuwe versie van het begrippendocument zie: 
Actie 198 uitleg van gebruikte termen bij gegevens en berichtenstandaarden  
 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 1: 
John Rooijakkers (Pink Roccade) heeft een aanvulling bij de 3e alinea, m.b.t. het beeld dat 
grote gemeenten zelf implementeren. Hierbij ook aangeven dat anderen zelf 
implementeren, hier hebben leveranciers een grote rol in. 
John heeft verder het advies t.a.v. REST, om bij het opstellen van API’s door een 
deskundige partij een security audit te laten doen.  
Theo vult aan dat security een belangrijk punt is bij het ontwerp van de API’s en dat het 
goed is daaruit voortkomende waardevolle bevindingen te delen. 
 
Pagina 4 (3e alinea):  
‘Geüniformeerd’ i.p.v. ‘geoptimaliseerd’ is een betere verwoording (of allebei noemen), 
aangezien er nog discussies gaande zijn over ‘geoptimaliseerd’. 
  
Pagina 5 (eerste regel):  
Er staat twee keer een koppelvlak benoemd, de laatste moet aangepast worden naar een 
API.  
N.a.v. dit stuk tekst komt er de opmerking: Bij de laatste twee bullets staan StUF en Restful 
API naast elkaar, dat is appels met peren vergelijken. Ruud Kathmann doet verder de 
suggestie dat in plaats van StUF er SOAP/XML zou moeten staan.  
 
Theo concludeert uit de discussie dat er verschillende technieken bij de API’s zijn. Het 
voorstel is of StUF en API- strategie of SOAP XML en REST/JSON. In het termen- 
document hebben we het over StUF en API-strategie.  
In het algemeen is het van belang dat we op zoek gaan naar de afbakening van wat de 
StUF- familie is en waarbinnen we willen bewegen. (Ruud voegt toe deze afbakening een 
slechte keuze te vinden).  

 

Actiepunt 202: DSO strategische keuzes 
In de notitie wordt een antwoord gegeven op de vraag van John Rooijakkers uit de vorige 
Regiegroep. Vanuit de Regiegroep zijn hier geen aanvullende vragen over. 
 
Verslag met actielijst worden met bovenstaande opmerkingen vastgesteld. 
De aangepaste actielijst staat onderaan dit verslag. 
 

 
3. Voortgang vernieuwing standaarden - Roadmap   

Toelichting door Frank Samwel en Wishal Gokoel, zie presentatiesheets en documenten 
koppelvlakstandaarden backlog en prioritering op Gemma online 
 
Het doel is te informeren over de voortgang, consensus vinden over prioritering van 
koppelvlakontwikkeling. 

 

https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/2/2a/Agp_2_Actiepunt_198.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/4/4d/Agp_2_Actiepunt_202.pdf
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden
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Reacties: 
Cathy Dingemanse (gemeente Den Haag) vraagt wat (bij sheet 3) wordt bedoeld met 
notificeren vanuit de bron en bevragen bij de bron. Frank geeft aan dat het gaat om het 
notificeren van gebeurtenissen. 
John vult aan dat m.b.t. notificeren bij de bron, er een gebeurteniscatalogus ontbreekt, dit is 
onduidelijk. Niet alleen het mechanisme. Er is grote behoefte aan de 
gebeurtenissencatalogussen. Frank geeft aan dat het ontwikkelen van deze 
koppelvlakstandaarden inhoudt dat er ook een gebeurteniscatalogus wordt ontwikkeld, het 
standaardiseren van de gebeurtenis en de events.  
Rik Duursma (gemeente Haarlemmermeer) wil dat gebeurtenissen die gebonden zijn aan 
een gebruikersdoel, meer in lijn worden gebracht en noemt hierbij privacy by design. Er is 
zorg over de authenticatie-processen, die ook op orde horen te zijn. Deze zijn niet 
benoemd.  

 
Uitgangspunten 
Samengevat zijn de toevoegingen: samenhang in domein en de bereidwilligheid van de 
ketenpartner in de planning. De regiegroep gaat akkoord met de te hanteren 
uitgangspunten. 
 
Proces van prioriteren en plannen 
Brenda vraagt hoe we zorgen dat de juiste dingen worden georganiseerd in de Taskforce 
Samen Organiseren en het College van Dienstverleningszaken.  
Mickel Langeveld heeft een algemene vraag hoe de governance van de Taskforce en van 
standaardisatie in elkaar zit.  
Theo geeft aan dat VNG Realisatie in de Taskforce een adviserende rol heeft. Common 
Ground is één van de speerpunten van de Taskforce Samen Organiseren en moet als 
zodanig worden genoemd. De bemensing van de Taskforce bestaat uit gemeentelijke 
personen (m.n. gemeentesecretarissen) en zij geven sturen op de ontwikkelingen. De 
Taskforce is adviserend naar het College van Dienstverleningszaken en enthousiasmerend, 
stimulerend en verbindend naar gemeenten en partners in de digitalisering. 
Het is belangrijk inzicht te geven in wat er aan het gebeuren is. Op dit moment is de 
constatering dat de wereld volop in beweging is en dat de keuzes over prioriteit en richting 
in gremia als de Taskforce worden gemaakt. Als Regiegroep is het van belang hier kennis 
van te nemen en te bedenken welke rol we dan vervullen als het gaat om het komen tot 
goede standaarden.  

 
Prioriteren en plannen (2) 
Een plek waar stakeholders bij elkaar komen en het gesprek voeren over standaardisatie.  
Cathy vraagt of we daar als Regiegroep nog over gaan.  
John vindt dat dit het geval is als het over de inhoudelijkheid gaat. 
Maarten vindt dat een top-down aanpak nodig is en blijft.  

 
Werkwijze 
Conclusie is dat het 3e blokje ‘prioriteren’ niet klopt. De Regiegroep vindt dat het niets te 
zeggen heeft over de prioriteit. Theo vat samen dat er de afgelopen 3 jaar geen nieuwe 
standaard langs opgestelde criteria is gelegd en dat het nu de uitdaging is hoe wij in de 
Regiegroep (zie Common Ground) dat model langs criteria en uitgangspunten gaan 
toepassen en toetsen. De rol van deze Regiegroep ligt bij het toetsproces, of het al dan niet 
een open standaard kan worden (separaat proces naast het maakproces).  
 

 Status nu 
Rik mist de DSO bij belangrijke richtlijnen en criteria. 
Theo geeft (bij punt ‘onderhanden werk’) aan dat ook API-strategie vermeld zou moeten 
worden.  
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten 
- ZDC 2.0 Wishal Gokoel geeft een aanvullende toelichting bij ZDS (eerste bullet). 

zie: presentatie ZDS 2.0 Api-standaard referentie implementatie 
Lidwien Meijers (Centric) ziet de tekst bij voorkeur in het Engels, voor buitenlandse 
ontwikkelaars. Actie VNG Realisatie 
John Rooijakkers wil op de belangrijke momenten graag deelnemers notificeren en hier 
kennis van geven. De verbinding met de werkgroep ZDS moet worden gelegd. Vanuit VNG 
Realisatie zullen we die verbinding leggen en communiceren hoe de deelnemers aan die 
werkgroep kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen en bij kunnen dragen. Een optie is 
dat zij worden uitgenodigd (voor de sprintdemo’s). Actie VNG Realisatie 

 
Acceptatiecriteria 
John geeft aan imZTC en criteria aan de backlog toe te willen voegen. 
Wishal geeft aan dat daar waar Gemma architectuur niet voorziet, de uitgangspunten van 
de Common Ground worden gevolgd.  
 
Prioritering eerstvolgende projecten 
De conclusie is dat de Regiegroep niet gaat over prioritering. 
 
 
4. Samenhang van berichtenstandaarden   
Toelichting door Frank Samwel 
Doel: informeren en consensus over de visie samenhang van berichtenstandaarden  
Documenten: Visie op samenhang van berichtenstandaarden, zie Visie op samenhang van 
standaarden 
  
Reacties: 
Cathy vraagt wat met UGM wordt bedoeld. Frank licht toe dat ten opzichte van 
informatiemodellen er de mogelijkheid moet zijn de structuur van gegevens in berichten te 
optimaliseren voor gegevensuitwisseling. En dat er behoefte is over verschillende 
koppelvlakken voor dezelfde gegevens dezelfde structuur te gebruiken. Het UGM wordt 
opgebouwd vanuit de koppelvlakontwikkeling. 
Cathy en Maarten geven aan dat er dan geen sprake meer is van een “model”.  
Frank geeft aan dat er nog steeds samenhang is, de essentie wordt vastgelegd in een 
model. Cathy geeft aan dat dit altijd in dienst is van de functionaliteit, dus is het dan geen 
model.  
Er wordt besloten de term uitwisselinggegevensbibliotheek te gebruiken. 

 

Geconcludeerd wordt dat er discussie is over de benaming en uitwisselingslaag, niet over 
de inhoudelijke samenhang. Bekijken hoe dit gesprek verder gebracht kan worden.  
Volgende keer op de agenda: “wat is de invulling voor de criteria voor de open 
standaarden” en dit aan een aantal partijen voorleggen. Afgesproken wordt om dit in een 
klein comité voor te bereiden en daar een opzet/voorstel te maken over hoe dit kan worden 
ingevuld. Actie VNG Realisatie 

 

5. Rondvraag en sluiting   
Er zijn geen vragen. Theo bedankt de aanwezigen en sluit daarmee de vergadering. 

 
  

https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/8/88/20180606_-_agp_3_Presentatie_Regiegroep_zds_2.0_def_.pdf
file:///C:/Users/kroes_m/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TWQE9YYJ/presentatie%20visie%20op%20samenhang%20van%20standaarden
file:///C:/Users/kroes_m/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TWQE9YYJ/presentatie%20visie%20op%20samenhang%20van%20standaarden
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Actielijst  
 
Nieuwe en lopende acties: 
 

 
 
Afgehandelde acties: 

Nr Omschrijving Wie Status 

198 Visie op beheer en ontwikkelen gegevens- 
en berichtenmodellen: 
 
Voor een aantal begrippen definities  
opstellen om daarmee de scope te duiden. 

 

VNG 
Realisatie 
 
 

Loopt; 
Het document zal 
met de wijzigingen 
(adhv 
verslag/reacties) 
worden aangepast 

en aan de 
regiegroep worden 
rondgestuurd. 

199 Visie op beheer en ontwikkelen gegevens- 
en berichtenmodellen: 

 

De vernieuwing van de criteria opnemen in het 
beheermodel, in de buurt van de laatste drie 
bullets van de sheet (UGM, StUF en API).  
 
 

VNG 
Realisatie/ 

Gemeente 

Den Haag/ 
Haarlemmer
meer 

Loopt; 
VNGR zal een 

voorstel uitwerken 

voor criteria voor 
koppelvlakstandaar
den. 

203 ZDS 2.0 API-standaard en referentie-
implementatie 
 
Tekst aanpassen in het Engels voor 
leveranciers. 
 
Op belangrijke momenten deelnemers 
notificeren/kennisgeven. Vanuit VNG Realisatie 
zullen we de verbinding met de werkgroep ZDS 
leggen en communiceren hoe de deelnemers  
kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen en 
bij kunnen dragen. Een optie is dat zij worden 
uitgenodigd (voor de sprintdemo’s). 
 
 

VNG 
Realisatie 

 

204 Samenhang van berichtenstandaarden 
 
Volgende keer op de agenda: “wat is de invulling 
voor de criteria voor de open standaarden” en dit 
aan een aantal partijen voorleggen. Afgesproken 
wordt om dit in een klein comité voor te bereiden 
en daar een opzet/voorstel te maken over hoe dit 
kan worden ingevuld 
 

VNG 
Realisatie 

 

Nr Omschrijving Wie Status 

201 Voortgang Expertgroep StUF m.b.t. 3.02 
 
Dit in samenhang oppakken met de conclusie bij 
agendapunt 5. Voorstel is daarbij het gesprek 
met elkaar hierover te voeren en conclusies in 
de volgende regiegroep met elkaar te delen.  

 

 

 

 

 

Afgehandeld 



 

 

VNG Realisatie 6/7 

  

202 DSO/strategische keuzes 

 

Vraag (John Rooijakkers) waarom DSO heeft 
gekozen voor bevragingen via REST-API 
strategie en de keuze heeft gemaakt om voor 
(onderhoud) gegevens een andere strategie te 
kiezen. 

 

 
VNG 
Realisatie 
 
 

 
Afgehandeld. 
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Deelnemerslijst Regiegroep 

Vaste leden (op achternaam) Organisatie Aanwezigheid 

Marco Baars Vicrea Niet aanwezig 

Ab van den Berg  GV Pink Roccade Niet aanwezig 

Jeroen Brakel  Vicrea Niet aanwezig 

Maarten van den Broek  Message Design  

Patrick Castenmiller  Gemeente Hoorn Niet aanwezig 

Nico Claij Rijkswaterstaat Niet aanwezig 

Raoul Coenegracht  Circle Software Group BV Niet aanwezig 

Pieter Dijkstra Kadaster Niet aanwezig 

Cathy Dingemanse Gemeente Den Haag  

Hugo ter Doest  Dimpact  

Rik Duursma Gemeente Haarlemmermeer  

Gilbert Frijters  Gemeente Westland Niet aanwezig 

Brenda de Graaf  Gemeente Den Haag  

Gert Hoff  Procura Niet aanwezig 

Eelco Hotting Gemeente Haarlem  Niet aanwezig 

Cyril Hak Gemeente Haarlem  

Remko de Hoop  Horlings & Eerbeek Niet aanwezig 

Robert Jansen Gemeente Breda Niet aanwezig 

Gershon Janssen  NovoGov Niet aanwezig 

Ruud Kathmann  Waarderingskamer  

Marco Kok Geotax Niet aanwezig 

Mickel Langeveld  Kadaster  

Irene Matzken  Agentschap BPR Niet aanwezig 

Lidwien Meijers  Centric  

Linda Mertens Gemeente Breda Vervanger: R. van Andel  

Sander van de Merwe  Roxit Niet aanwezig 

Jan Mutsaers  Gemeente Tilburg Niet aanwezig 

Mark Paanakker  Gouw IT Niet aanwezig 

John Rooijakkers  PinkRoccade LG  

Marcel Reuvers  Geonovum Niet aanwezig 

René Ringeling Gemeente Woerden Niet aanwezig 

Rens Verhage Topicus Niet aanwezig 

KING (vast)   

Johan Boer KING Niet aanwezig 

Ellen Debats KING Niet aanwezig 

Wishal Gokoel KING  

Peter Klaver KING  

Henri Korver KING Niet aanwezig 

Marit Kroese KING  

Theo Peters KING  

Nico Romijn KING Niet aanwezig 

Frank Samwel KING  

 


