
Samenvatting STOP / TPOD overleg 3 november 2020 15.00 – 16.00 
1. Opening, mededelingen 
2. Publicatie release A & vervolg 
3. Zaken uit de release candidate 

a. Zaken aan OP-kant 
b. Thema 
c. Overige zaken aan OW-kant 

4. Afronding toelichting derde tranche TPOD's 
Presentatie (dezelfde als van 20-10-2020) 

5. Bruidsschat, gelegenheid tot vragen over de bruidsschat 
6. Rondvraag, sluiting 

 
In totaal nemen 28 personen deel aan de sessie.  
 
1) Opening, mededelingen 
Mirella opent de bijeenkomst.  
 
2) Bespreking van de A-release en vervolg  
Maaike licht toe dat de Release Candidate definitief is gemaakt. We kunnen nu gaan 
implementeren. Bij blocking issues gaan we die fixen. N.B. Dit doen we alleen als het 
blocking is. 
 
Mededeling 
Finn is Product Owner van de  stelsel catalogus. Hij wil de aanwezigen en met name de 
leveranciers Informeren over wijzigingen die op stapel staan. 
Op dit moment geeft de API performance problemen. Het ontwikkelteam wil dit oplossen 
door paginering te introduceren. Dit betekent dat er een nieuwe versie (versie 3) van de API 
komt 
Vraag aan de leveranciers verwachten jullie daar problemen mee? Anders graag contact met 
Finn. De wijziging komt uiterlijk eind deze maand openbaar.  
 
3) Zaken uit de release candidate 
a- Zaken aan de OP-kant.  
Frank licht e.e.a. aan de hand van sheets toe. STOP schematrons zijn uitgeleverd in de STOP 
repository. Deze zijn ook aangeleverd bij LVBB. 
Er zijn nog 2 reacties binnen gekomen die zijn meegenomen in de uiteindelijke STOP 1.0.4.. 
In de repository is de wijzigingshistorie te vinden. 
De 2 aanvullende wijzigingen betreft contactinformatie in link (extra) en validaties rond 
gebruik van ‘gereserveerd’ en ‘vervallen’ deze stonden ‘te strak’. Zie ook de sheets. 
 
Een van de leveranciers vraagt waarom al de verschillende ID’s (wID en eID) nodig zijn.  
In wezen gaat het om de vraag waarom schrijvers van regelingen er soms voor kiezen om 
artikelen niet te hernummeren als er een artikel bijkomt of verwijderd wordt. Als er een 
artikel tussen de bestaande artikelen 5 en 6 ingevoegd moet worden dan krijgt dat artikel 
het nummer 5a (en niet 6 met hernummering van 6 naar 7), zodat bestaande verwijzingen 
naar artikel 6 nog bij het goede artikel uitkomen. En als artikel 5 niet meer geldt dan blijft 
artikel 5 in de tekst staan zonder tekst maar met de opmerking “Vervallen” (en wordt 5 niet 
verwijderd en artikel 6 hernummerd naar 5), zodat verwijzingen naar artikel 5 nog steeds bij 



het goede (vervallen) artikel uitkomen. Informatiekundig is dit niet nodig, want annotaties 
e.d. verwijzen niet naar “artikel 5” maar naar een ID (het wId) dat onveranderlijk is en dus 
niet wijzigt als artikel 5 hernummerd wordt naar artikel 6. Maar het is wel nodig voor een 
verwijzing van de ene naar de andere tekst. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat als in de 
tekst een verwijzing naar “artikel 5” staat, die verwijzing uitkomt bij artikel 5 zoals het op dat 
moment is, en niet het artikel 5 zoals het was toen de verwijzing voor het eerst 
opgeschreven werd. Na hernummering komt zo’n tekstverwijzing dus bij het “verkeerde” 
artikel uit. In de standaard ondersteunen we dit gedrag door niet de onveranderlijke ID te 
gebruiken in dit soort verwijzingen, maar een ander ID (eId) dat samenhangt met het 
artikelnummer en dat bij hernummering dus wijzigt. 
 
Voorbeeldbestand van Gemeentestad en Visie Provincie Utrecht staan op de github van 
Geonovum, te bereiken via de Geonovum-website. Andere voorbeeldbestanden volgen.  
 
b) Thema   
Er is een Juridische en een tekstdeel. 
Breed wordt gevoeld dat een lijst met 150 waarden, zoals die nu door de interbestuurlijke 
werkgroep annoteren is opgeleverd,  een te grote lijst is die goed annoteren moeilijk maakt, 
en ook het zoeken via de viewerkant onhandig maakt.  
Er ligt nu een voorstel om dit op te lossen, door een themalijst met 18 thema’s aan te 
bieden. Dit zijn thema’s die gebaseerd zijn op de wet. Voor het verder differentiëren kan een 
open waardelijst worden ingezet (subthema).  
 
Voor nu wordt dit in de waardelijst Thema zo doorgevoerd, dat de 18 thema’s als zodanig 
herkenbaar zijn, maar de overige thema’s er nog wel in staan met een toevoeging zodat het 
duidelijk wordt dat het de voorkeur heeft die niet te gebruiken. In de volgende release wordt 
een voorstel gedaan hoe we met subthema’s omgaan. 
 
Op deze manier is dit al wel beschreven in de TPOD’s zoals die deze week met de release zijn 
uitgeleverd en gepubliceerd op site van Geonovum. 
Volgende week worden de waardenlijsten gepubliceerd. 
 
Iedereen mag op de diverse zaken die gepubliceerd zijn / worden reageren; graag zelfs.  
 
Er komt een content conversiescript beschikbaar om van STOP 1.0.3 naar STOP 1.04 om te 
zetten. Zie binnenkort op het ontwikkelaarsportaal. 
 
Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven blij te zijn met de ingeslagen weg vwb thema en 
ook met de verdere toelichting. 
 
 
4) Afronding toelichting 3e tranche TPOD’s  
 
Nienke licht de sheets toe; vorig overleg heeft zij Instructie en Voorbereidingsbesluit 
toegelicht en in dit overleg wordt de Reactieve Interventie toegelicht, die ook gebruik maakt 
van een tijdelijk regelingdeel. Van een van de leveranciers is een aantal vragen ontvangen, 
die Nienke ook behandelt en staan toegelicht in de presentatie zoals die gepubliceerd is.  



 
De vragensteller is blij met de toelichting. 
 
5) Bruidschat, gelegenheid tot vragen over de bruidschat 
 
Maaike; er zijn nu 12 pakketten gedownload vanuit Github. Er is gelegenheid geboden 
tijdens dit overleg voor vragen vanuit de leveranciers maar daar is geen gebruik van 
gemaakt.  
 
 
6) Rondvraag 
 
Peter (KOOP): het blijft af en toe wat stil vanuit leveranciers; is er behoefte aan spreekuur 
over de implementatie ? Er kan ook één op één worden gesproken als in dit overleg zaken 
om commerciële redenen niet gevraagd / genoemd kunnen worden. Alleen worden dan wel  
geanonimiseerde verslagen gemaakt zodat een ieder kan kennis nemen van eventuele 
toelichting. 
Er blijkt niet zo veel behoefte. Vragen kunnen ook hier plenair aan de orde komen; laat de 
vragen maar komen.  
 
Mirella sluit om 16:15 de vergadering. Afgesproken wordt vanaf nu een uur en een kwartier 
voor het overleg in te ruimen, omdat we eigenlijk stelselmatig dit kwartiertje tekort komen.  
 
 
 
 
 
 
 


