
Concept verslag Regiegroep 6 december 2017.docx 

 

 

Pagina 

1/7 

 

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 
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Concept Verslag Regiegroep Gegevens- en 

Berichtenstandaarden 6 december 2017 

 

 

1. Opening en mededelingen  
 
Theo Peters (KING) opent het overleg. Nico Romijn (KING) is iets verlaat en zal (bij het 2e agen-

dapunt) de voorzittersrol weer overnemen.  
 
Hans Harskamp (gemeente Woerden) verlaat de Regiegroep in verband met zijn aankomend 
pensioen per 31/1/2017. René Ringeling zal dit van hem overnemen (ook namens VIAG). Hans 
wenst de Regiegroep veel succes met de nieuwe standaard. Theo bedankt Hans namens de Re-
giegroep voor zijn jarenlange inzet en fijne samenwerking. 

 
Wishal Gokoel is per 1 december nieuw in dienst van KING als adviseur Standaarden. 
Er wordt een korte voorstelronde gehouden. 
 
Per 1/1/2018 zal de naam KING wijzigen in VNG Realisatie. Dit heeft deels te maken met de  

veranderde opdracht aan gemeenten om zich samen te organiseren, vanuit de collectiviteitsge-
dachte. Verder blijft de organisatie een BV zonder winstoogmerk binnen VNG.  

Ruud Kathmann (Waarderingskamer) stelt voor een volgende Regiebijeenkomst een beeld te  
geven hoe de functiescheiding tussen het beheer standaarden en realisatie georganiseerd wordt. 
Actie KING 
 
De agenda zoals deze voorligt wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
  

2. Notulen vergadering 4 oktober 2017 en actielijst  
Verslag en ingestuurde opmerkingen bij het verslag (Gemeente Den Haag) zijn beschikbaar op 
Gemma online  

 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
De tekstuele opmerkingen van de gemeente Den Haag zullen zo goed mogelijk in het verslag 

worden verwerkt. Actie KING 
 

P.1: Maarten van den Broek heeft aangegeven dat er geen nieuw tekstvoorstel komt, dit is  
voldoende behandeld in het overleg. 
P.2: Rik Duursma heeft een nieuw tekstvoorstel gedaan, dit zal in het verslag worden verwerkt. 
 
Eelco Hotting (gemeente Haarlem) heeft de voorkeur het verslag met actiepunten eerder te ont-

vangen. Theo erkent dat het knelpunt ook binnen KING ervaren werd. Vandaar dat er nieuwe af-
spraken zijn gemaakt dit anders te organiseren zodat het verslag voortaan in de volgende week 
gepubliceerd zal worden. Actie KING 
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De aangepaste notulen zullen worden gepubliceerd op Gemma online 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt (zie onderaan dit verslag). 
 
 
3. Visie op standaarden  
Presentatie door Theo Peters (presentatiesheets in de bijlage) 
 

Theo geeft een toelichting op de aangevulde visie naar aanleiding van de vorige Regie-
groep. Het vertrekpunt is de beweging naar architectuur. De Regiegroep wordt om re-
actie gevraagd.  

 
Reacties: 
Maarten van den Broek (Message Design) ervaart divergentie en weinig bundeling. Als 
de standaard niet breed gedragen wordt, ontstaan problemen. 

Cathy Dingemanse (gemeente Den Haag) ziet juist wel convergentie.  
Rik Duursma (gemeente Haarlemmermeer) is van mening dat het gaat om transitie. 

Distributie wordt vaak door ESB-systemen gedaan. Dit heeft een andere architectuur 
nodig, daar bestaat zorg over. De beweging naar nieuwe standaarden kan dus alleen 
als er een goede architectuur onder ligt.  
Maarten van den Broek (Message Design) geeft aan dat er onvoldoende draagvlak is 
voor RSGB bevragingen. Deze standaard is nog onvoldoende stabiel. 
Theo geeft aan dat een aantal zaken nadrukkelijk bij- en in het verlengde van elkaar 
liggen. Het draagvlak voor RSGB-bevragingen is een belangrijk punt. Het gaat hierbij 

om het ontdekken van dezelfde uitgangspunten. 
 
Nico vraagt of de regiegroep de visie/beweging in het algemeen ondersteund. Dan is er 
een vertrekpunt voor realisatie en transitie.  
Cathy ziet nog graag dat het belang van het overleg en de rol van deze regiegroep 
wordt gedefinieerd. Nico onderkent het belang dat het in een tijd van verandering be-
langrijk is met elkaar te blijven uitwisselen.  

Brenda vindt dat de businessvraag leidend moet zijn in de ontwikkeling van standaarden en 
ziet dit graag toegevoegd in de visie. Theo geeft aan dat dit in de visie valt onder ‘sturing 

o.b.v. de vraag van gemeenten’. 
Rik Duursma (gemeente Haarlemmermeer) geeft aan dat de ketengedachte met  
gebeurtenis gestuurd notificeren een ondergeschoven kindje is in het document en de 
presentatie. Dit is nog belangrijker dan bevragingen. 

Ruud Kathmann zou een zwaarder accent willen geven aan het belang van de keten(sa-
menwerking. Cathy Dingemanse en Sander van de Merwe beamen dit.  
 
John Rooijakkers (Pink Roccade) heeft moeite met de termijn van 10 jaar en zou doe-
len willen stellen voor 2 jaar in lijn met deze visie. Dus niet teveel laten leiden door 
technologie en de kortere termijn. Daarnaast heeft hij zorg over het teveel aan rand-
voorwaarden die gesteld worden voor gemeenten.  

Eelco Hotting plaatst hierbij de kanttekening dat de architectuur niet teveel techniekaf-
hankelijk moet worden en dat het belangrijk is te blijven toetsen.   
Sander van de Merwe benadrukt dat het niet alleen om gegevens gaat maar ook om 
processen.  
 
Daarnaast zijn er een aantal tekstuele verduidelijkingen: 

Bij de bullet: ‘de functionele vraag is leidend’, kan ‘van gemeenten’ worden weggela-

ten. Daarnaast kan ‘het distribueren van gegevens’ worden vervangen worden door 
‘het repliceren van gegevens’.  
 
Nico gaat over tot stemming (waarbij aanwezige KING medewerkers (8) niet meestemmen): 
Aantal stemmen voor:  17 * 
Aantal stemmen tegen: 0  

Onthouding van stemming: 0 
 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden
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*Lidwien plaatst de kanttekening dat het in deze gaat om de uitspraak van gemeenten, niet die 
van Centric. In de vervolgstap moet een duidelijk beeld van gemeenten zijn waar zij naartoe wil-
len zodat dit breed gedragen wordt. 

 
In brede gedragenheid en met alle bovenstaande opmerkingen wordt de visie op stan-
daarden vastgesteld. Nu kan verder worden gegaan met de invulling ervan. Met dank 
aan iedereen.   

 
De volgende regiegroep zal de verdere verdieping op de transitie besproken worden, 
met een beeld van de transitie in de vorm van de producten (behorend bij deze visie). 
Met daarbij hoe de deelgebieden kennis en kunde kunnen worden georganiseerd. Actie 
KING  

 
John Rooijakkers heeft nog een ander punt voor het volgende regiegroepoverleg. De verwachting is 

te komen tot een standpunt BAG-koppelvlak m.b.t. de bevraging en notificatie van het koppelvlak, 
en wil graag het standpunt vanuit deze groep hierin weten.  

Mickel Langeveld (Kadaster) is het hiermee oneens. Volgend overleg zal besproken worden hoe dit 
zich verhoudt tot de visie op standaarden en dit zal ook in afstemming met Kadaster worden  
gedaan. Actie KING 

- Korte PAUZE   - 

 
4.  Governance op gegevens- en berichtenstandaarden   
Frank Samwel geeft een presentatie (zie sheets in de bijlage) 
 
Frank geeft een toelichting op aanpassingen aan het voorstel vanuit KING over governance op gege-
vens- en berichtenstandaarden.  
 

Discussie: 
Cathy vraagt verduidelijking over het koppelvlakoverstijgend perspectief (sheet resource definities). 
Dit kan vanuit de vraag maar kan ook breder worden gezien. Er zijn dan dus additionele require-
ments nodig, de vraag is welke dat zijn. En welke vraag die niet gesteld is zouden we ook moeten 
meenemen.  

Resources vinden plaats op uitwisselingsniveau, daar is iedereen het over eens. Theo geeft hierbij 
aan dat het gaat om hergebruik van resources. Niet voor het hele landschap en niet a priori maar 

vanuit de functionele vragen.  
Er wordt meerwaarde gezien in repository en het daarbij apart organiseren van resource- en relatie-
modellen, van de niet technische kant. Met daarbij het uitwerken van beheer en governance en hoe 
dit kan worden vormgegeven. Organiseren op het hergebruik is dus de kern. Theo zou hier graag  
vanuit de regiegroep een standpunt op willen zien.  
Maarten van den Broek vraagt waarom KING (horizontaal) in 3 groepen wil splitsen. Frank geeft aan 

dat dit te maken heeft met verschillende expertises en steeds andere betrokkenen.  
Theo geeft aan dat het om het functionele en de techniek gaat (dus misschien wel 2 groepen). Re-
sources vallen dan onder de functionele kant. 

 
Conclusie is dat de manier van het beheren van resources verder uitgewerkt dient te worden. Hier-
voor heeft de regiegroep verschillende suggesties gegeven. Actie KING 
 

 
5. Hoe gaan we om met de huidige implementatie-issues?  
(zie bijlage Gemma online) 

 
Theo geeft een korte terugkoppeling n.a.v. het vooroverleg van KING en een aantal leveranciers. 
Hieruit is een praktisch voorstel voortgekomen hoe om te gaan met implementatie-is-
sues en hoe hier handen en voeten aan kan worden gegeven  

 
Theo vraagt of er instemming is van de regiegroep en verder kan worden gegaan met 
de uitvoering.  
De regiegroep stemt in met het voorstel, wat daarmee wordt vastgesteld. 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Regiegroep_Gegevens-_en_berichtenstandaarden
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6. Doorontwikkeling Zaak Documentservices  
Presentatie door Frank Samwel (sheets in de bijlage). 

 
Frank geeft een toelichting op het voorstel Zaak Documentservices, vanuit de opdracht uit de regie-
groep van 4 oktober. Hierbij worden de overwegingen en voorkeuren vanuit de werkgroep doorge-
nomen.   
 

Reacties: 

Lidwien ziet graag een andere volgorde van de genoemde punten. Het is zo niet helder 
wat we uitwisselen, belangrijk is om eerst deze vraagstukken op te lossen. Implemen-
tatie kan pas als de providers van de ZDS de twee versies ondersteunen. Centric wacht 
nu met implementeren van de laatste versie tot ook providers deze versie geïmple-

menteerd hebben. Aan de andere kant kan er geen reden zijn de gemeenten dan niet 
te ondersteunen.  
Eelco merkt op dat er medio 2018 al een versie 2.0 moet komen, we zouden ook kun-

nen accepteren dat het nu beter is.  
Dan is het nog steeds hetzelfde vraagstuk geeft Theo aan. De boodschap is zaaksys-
temen als provider net zo te behandelen als distributiesystemen. Eigenlijk is dat ver-

sie-onafhankelijk, 2.0/1.2 of 1.3. 
Lidwien ziet graag uitgewerkt welke uitrol (1.2 of 2.0) erbij hoort en de afspraken die 
we gezamenlijk maken m.b.t. implementatie. Eelco voegt toe dat ook met leveranciers 
zo snel mogelijk een 1.2 plus moet worden vormgegeven. 
Met leveranciersmanagement zal worden bekeken hoe implementatie kan worden ge-
stimuleerd.  

 

 
7. Voorstel data Regiegroepbijeenkomsten 2018  
Aan de hand van het datavoorstel voor de regiegroepbijeenkomsten in 2018, worden de volgende 
data vastgesteld: 
Woensdag: 7 februari *, 4 april, 6 juni, 3 oktober, 5 december  
(Uitgangspunt hierbij is dat de regiegroep 5x per jaar wordt gehouden). 
 

*Op 7 februari zal op een andere locatie dan Regardz La Vie een zaalruimte worden ge-
reserveerd (ivm beschikbaarheid). Alternatieve datum is 14 februari. Actie KING 

 
 

8. Rondvraag en sluiting  
Geen punten voor de rondvraag. Nico bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en aanwezigheid. 

 
 
 
Actielijst 
 
Actiepunten (lopend) 
 

Nr Omschrijving Wie Status 

192 KING/VNG Realisatie per 1/12018 
Op de agenda van de Regiegroep van 
7/2/2018: toelichting op hoe de functieschei-

ding tussen beheer standaarden en realisatie 

georganiseerd wordt.  

KING  

193 Verslag en actiepunten: 
De tekstuele opmerkingen van de gemeente 
Den Haag zullen zo goed mogelijk in het ver-
slag van 20171004 worden verwerkt. 

 
Het verslag zal voortaan in de week na het 
overleg worden gepubliceerd/verstuurd.  

KING  
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Actiepunten (afgerond) 

 

194 Visie op standaarden: 
In de volgende regiegroep van 7/2/2018 zal de 

verdere verdieping op de transitie besproken 
worden, met een beeld van de transitie in de 
vorm van de producten (behorend bij deze vi-
sie). Met daarbij hoe de deelgebieden kennis 
en kunde kunnen worden georganiseerd. 

KING  

195 Standpunt BAG-koppelvlak m.b.t. de bevraging 
en notificatie van het koppelvlak: 
 
Volgend overleg zal besproken worden hoe 
dit zich verhoudt tot de visie op standaarden 
en dit zal ook in afstemming met Kadaster 
worden gedaan.  

KING  

196 Governance op Gegevens- en Berichtenstan-
daarden: 

Conclusie is dat de manier van het beheren van 
resources verder uitgewerkt dient te worden. 
Hiervoor heeft de regiegroep verschillende sug-

gesties gegeven. Ook zal er een nadere uitwer-
king komen op het koppelvlakoverstijgend per-
spectief.  

KING  

197 Vergaderlocatie 2018: 
Op 7 februari zal op een andere loca-
tie dan Regardz La Vie een zaal-

ruimte worden gereserveerd (ivm be-
schikbaarheid). Alternatieve datum is 
14 februari.  

KING  

Nr Omschrijving Wie Status 

184 Kaart en bloemen voor Wicher Venema bij 
de Regiegroep. 

KING  

185 Maarten stuurt een tekstvoorstel naar 
Theo/Nico om bij dit agendapunt aan het ver-
slag toe te voegen. In de volgende vergadering 
zal dit terugkomen, waarna het kan worden 
vastgesteld. 

Maarten  

186 De tekstvoorstellen van Rik Duursma zullen 

worden toegevoegd aan de verslagen van 6 
juni en 26 juli. Notulen worden vastgesteld 
in de volgende Regiegroep. 

KING/Rik  

187 Doorvoeren aanvullingen en toevoegingen op 
de visie op architectuur en gegevensstan-

daarden. 

KING   

189 Governance op uitwerking gegevensmodellen: 
De genoemde suggesties over de inrichting en 

feedback meenemen naar een nieuw voorstel. 

KING  

190 Implementatieafspraken StUF Leveranciers: 

De discussie, over de suggestie van een imple-
mentatiegroep en de exacte beweegredenen op 
een ander moment voort te zetten en dit ver-
der verdiepen.  

KING/gemeen-

ten 
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Om te komen tot een voorstel zal eerst een ge-
sprek tussen KING en één of meerdere deelne-

mers uit de groep van leveranciers worden ge-
organiseerd. 

191 Zaak Document Services: 
De werkgroep vragen om enerzijds de meest 
urgente toevoegingen/aanpassingen te dui-

den. Anderzijds verder te gaan met het dui-
den van de splitsing op architectuurpatro-
nen. 

KING  
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Aanwezigheid 

 

Vaste leden (op achternaam) Organisatie Aanwezigheid 

Ab van den Berg  GV Pink Roccade Niet aanwezig 

Jeroen Brakel  Vicrea Niet aanwezig 

Maarten van den Broek  Message Design  

Patrick Castenmiller  Gemeente Hoorn  

Nico Claij Rijkswaterstaat  

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  

Hans Harskamp Gemeente Woerden  

Gert Hoff  Procura Niet aanwezig 

Eelco Hotting  Gemeente Haarlem   

Remko de Hoop  Horlings & Eerbeek Niet aanwezig 

Robert Jansen Gemeente Breda  

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 Niet aanwezig 

Sander van de Merwe  Roxit  

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  

Rens Verhage Topicus  

KING (vast)   

Johan Boer KING Niet aanwezig 

Ellen Debats KING  

Wishal Gokoel KING  

Peter Klaver KING  

Henri Korver KING  

Marit Kroese KING  

Theo Peters KING  

Nico Romijn KING  

Frank Samwel KING  

 


