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1 Verslag 

1.1 Mededelingen 

 

MP meldt de stand van zaken m.b.t. de renvooiservice. Er is nu een offerte van KOOP voor een definitieve 

service. De bestuurlijke goedkeuring van de offerte moet nog wel plaatsvinden.  

 

AS vraagt afspraken op papier mocht de renvooiservice definitief worden, zodat hij weet waar hij aan toe als 

het in de software wordt ingebouwd. Als voorbeeld noemt hij beschikbaarheid. 

 

PM reageert hierop en geeft aan dat het dienstenniveau hetzelfde zal zijn als overige KOOP-systemen 

1.2 Overzicht issues 

 

PM bespreekt openstaande bugs/issues op ETO 

 

AS geeft aan dat hij graag ook een digitaal overzicht zou willen hebben van features waaraan gewerkt wordt 

met bijbehorende verwachte datum gereed. Hij noemt als voorbeeld de downloadservice. 

 

MP reageert op dit specifieke voorbeeld en geeft aan dat de verwachte datum gereed voor de 

downloadservice einde sprint 1 van Q4 is. Daarnaast is het programma bezig met implementatie pakketten 

samen te stellen en dat is nog een lopend proces.  

 

AS geeft ook de behoefte aan een overzicht van actieve werkgroepen, omdat het overzicht hem nu geheel 

ontbreekt. MP zegt toe dit in het volgende overleg (na de planningsdagen van 19 en 20 september) te kunnen 

leveren voor het komende kwartaal. 

 

RK geeft aan dat hij worstelt met de pons. De pons maakt onderdeel uit van de basischeck, maar het precieze 

gebruik van de pons is nog niet duidelijk (zie vorige verslag). Daarmee lijkt de pons de toegang tot productie 

te belemmeren. De spelregels voor de basischeck zouden op papier moeten staan, zodat iedereen weet waar 

hij/zij aan toe is. Hij heeft hier ook over gemaild.  

 

PM geeft aan op de mail  van RK terug te komen.  

ID vraagt prioriteit voor dit punt 

1.3 STOP 2.x 

 

AR bespreekt diverse voorgenomen versimpelingen in het STOP-model. Ze legt uit waarom het niet eerder 

kon en geeft aan dat de versimpelingen binnen de bestaande standaard zullen vallen. De hoop is dat 
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leveranciers ze nu al implementeren via werkafspraken. Leveranciers hebben de voorgenomen wijzigingen 

ontvangen en ze staan nu ook op https://koop.gitlab.io/STOP/voorinzage/standaard-preview-

b/voorstel_wijzigingen.html 

 

BJ geeft aan dat het wat hem geen goed moment is en dat hij te maken heeft met Rijkscontent, waarin men 

zich in het algemeen niet stoort aan beperkingen. Verder spreekt hij zijn ergernis uit dat de wens tot 

versimpeling door hem al in 2019 is geuit en dat er pas nu op gereageerd wordt.  

 

AR legt nogmaals uit dat het niet eerder kon.  

 

Reageren op de voorgenomen versimpelingen kan direct via mail aan AR 

 

MP peilt of er bezwaren zijn tegen de uiterste reactiedatum van 21 september waarop AR graag de reacties 

zou hebben ontvangen. Er zijn geen bezwaren, waarmee die datum wordt vastgesteld. 

 

BJ vraagt zich hierop af of deze vergadering besluiten kan nemen.  

 

MP reageert hierop dat dit in de praktijk eigenlijk zo is: als de leveranciers in dit overleg akkoord zijn, dan 

zullen bestuurders niet anders besluiten.  

1.4 Vaststelling vorige verslag 

 

MP vraagt of er opmerkingen/bezwaren tegen het verslag van 30 augustus zijn. Die zijn er niet, waarmee het 

verslag van de vorige keer is vastgesteld 

1.5 Afsluiting 

 

MP vraagt of er nog ingebrachte punten zijn. Die zijn er niet, waarop MP eenieder bedankt voor de 

aanwezigheid en de vergadering sluit 
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