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Bespreekpunten vanuit KOOP

• Renvooi
– Waarom Renvooi?
– Korte termijn oplossing: Tijdelijke service KOOP t.b.v. 

leveranciers
– Lange termijn: Onderdeel dienstverlening leveranciers

• Aansluiten op Bronhouderskoppelvlak
• Mutaties in 0.98.1
• Bruidsschat
• Oplevering eind Q1 (STOP)
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Probleemstelling Renvoyeren

• Een van de eisen van de STOP standaard is dat wijzigingen in de tekst van een 
regeling in een besluit als verschilweergave (renvooi) worden opgenomen.

• Er zijn kwaliteitscriteria (verschil voldoende nauwkeurig aangeven) maar 
leveranciers hebben vrijheid om zelf de renvooiweergave vorm te geven.

• De renvooiweergave kan automatisch worden bepaald aan de hand van een 
vergelijking tussen twee regelingversies door bestaande vergelijkingsalgoritmen 
geschikt te maken voor STOP teksten.

• Een aantal leveranciers heeft aangegeven dat zij niet in staat is tijdig renvooi in 
hun systeem te realiseren.

• Leveranciers geven aan dat het ontwikkelen van een renvooisysteem per 
leverancier kan leiden tot verschillen in kwaliteit van de renvooi, wat vanuit 
juridisch oogpunt onwenselijk kan zijn.
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Waarom een tijdelijke oplossing voor 
renvooi?

• KOOP heeft t.b.v. Invoeringsregeling een POC gedaan met 
renvooi voor tekst.

• Om de periode te overbruggen dat leveranciers de 
renvooiservice maken het volgende aanbod: KOOP biedt 
tijdelijk deze renvooiservice. 

• Deze renvooiservice heeft twee doelen:
• Leveranciers kunnen deze renvooiservice tijdelijk 

gebruiken
• Leveranciers kunnen de door hun te 

ontwikkelen/ontwikkelde service toetsen aan de tijdelijke 
service.
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Voorgestelde tijdelijke oplossing (1)

• De huidige oplossing (gemaakt mbv DeltaXML) wordt ook ingezet voor andere 
leveranciers.

• Deze, nu nog Beta-versie wordt doorontwikkeld voor de invoeringsregeling 
(september 2020)

• Hoe werkt het: Leverancier levert ‘was’ en ‘wordt’ RegelingVersies en 
Geometrien aan. Resultaat is een xml waarin de renvooi is gespecificeerd 
volgens de vigerende renvooi algoritmen in STOP

• Kenmerken tijdelijke oplossing:
o Snel beschikbaar
o Helpt leveranciers om hun eigen ontwikkelde software te toetsen
o Met eenvoudige aanpassingen om te zetten naar een API
o Overdracht voor ontwikkeling leverancier door middel van kennissessie. Geen open source 

product!
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Voorgestelde tijdelijke oplossing (2)

• Op te lossen issues:
• Aanpassingen naar de laatste versie standaard

• Vervolg (bij positief besluit):
• Nieuwe externe koppeling KOOP intern laten goedkeuren
• Technische omgeving inrichten:

• Oplossing staat nu op een externe testomgeving
• Performance bij een intensief gebruik

• Omzetten naar een API

• Planning:
• Realisatie onderdeel planning PI-13 (Q1 2020)
• Uitfaseren: 31/12/2020

23-1-2020

7



Lange termijn

• Leverancier ontwikkelt een eigen renvooiservice

• Kunnen ontwikkeling toetsen aan de KOOP service

• Planhorizon: 2e helft 2020
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Aansluiten op Bronhouderskoppelvlak

• Medio februari (Planning):
– Uitrol 0.98.1 op de ETO omgeving gereed
– Technische aansluiting CORV op de ETO gereed

• 24 Januari komt er een voorstel voor de 
aansluitingsplanning. Doelstelling is om alle 
bevoegde gezagen dit kwartaal aan te sluiten

• Het previewportaal zal eind Q1 worden uitgefaseerd
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Mutaties op basis van 0.98.1

• Basismutaties van artikel structuur en vrije 
tekststructuur (STOP)
• Artikelen: Toevoegen, verwijderen en Wijzigen
• Teksten: wijzigen inclusief Plaatjes, Geo/GIO’s en Tabellen

• De basismutaties voor het muteren van het OW-deel 
zijn ook in de standaard opgenomen

• Er zijn nog GEEN voorbeeldbestanden (worden 
gepland in sprint 2 als daar behoefte aan is)
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Bruidsschat

• Dit kwartaal wordt de bruidsschat uitgebreid naar 
meerdere omgevingsplannen. 

• Er komt nog een gedetailleerd plan ism Toepasbare 
regels
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STOP Standaard (OP-deel) oplevering eind 
maart (Hoofdlijnen)

• Intrekken besluit
• GIO 1.0
• Aanpassing tekstmodel (agv GIO)
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