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Verslag
De bijeenkomst wordt gestart door de voorzitter (Implementatiemanager KOOP) met een
voorstelronde. Vervolgens wordt door de voorzitter de presentatie over de algemene wijzigingen
die de Wet Elektronische Publicaties (WEP) met zich mee brengt, gepresenteerd. Aansluitend geeft
de Productowner van KOOP uitleg over de technische implicaties. De eerste opzet voor de
verschillen tussen het huidige endpoint en het nieuwe endpoint is gepresenteerd. Hieronder een
verkorte samenvatting van hetgeen is besproken en medegedeeld aan de aanwezigen.
De beoogde inwerkingtreding van de WEP is 01-01-2021. Sommige bepalingen uit de WEP gaan in
per 1 januari 2022. Er zijn drie typen besluiten doorgenomen: algemeen verbindende
voorschriften, overige besluiten van algemene strekking en beschikkingen. Alle besluiten gaan
digitaal gepubliceerd worden. Met name het elektronisch publiceren van beschikkingen is van
belang voor de online aanwezige leveranciers. Ongeveer de helft van de decentrale overheden
publiceert digitaal de beschikkingen.
Het gebruikersonderzoek naar de werking van de attenderingsservice wordt gepresenteerd. De
uitkomsten geven aan waarom het belangrijk is dat er voor de burger wijzigingen worden
doorgevoerd in de applicaties van KOOP. Er wordt gewezen op met name de effecten van
gebiedsmarkering en rubricering op de kwaliteit van de attenderingen. Het gebruikersonderzoek is
terug te lezen op https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-enwaterschappen/project-wijziging-bekendmakingswet.
De Productowner van KOOP legt de ontwikkelingen met betrekking tot het koppelvlak uit. Ten
eerste wordt TLS 1.0 en 1.1. uitgefaseerd. De 2016/03 TLS 1.2 only endpoint is al beschikbaar en
te bereiken via de URL //drop-api.overheid.nl/2016/03. Er wordt sterk geadviseerd nu al over te
stappen naar dit endpoint.
Eind Q2 komt het 2020/01 TLS 1.2 only endpoint beschikbaar. Dit endpoint vormt de basis voor de
nieuwe content die aangeleverd moet worden om aan de WEP te voldoen per 1 januari 2021. De
nieuwe content kan worden getest aan het begin van Q4 2020.
De verschillen tussen 2016/03 en 2020/01 zijn:
-

Multicontent ondersteuning.
Het toevoegen van dossiers: VoegToeDossier.
Wijzigingen aan de xml- structuren.

In de content zelf veranderen de volgende zaken:
-

Herindeling van rubrieken gaat plaatsvinden, dit gaat gevolgen hebben voor
documenttypes en welke velden beschikbaar worden.
Geo ondersteuning.
Digitale ter inzage; er kan een locatie (link/url waar de documenten staan) en de
einddatum worden meegegeven via 3pas.

Alle deelnemers hebben een .pdf bestand gekregen met verdere uitleg over deze verschillen.
KOOP gaat voor de digitale ter inzagelegging vanaf 01-01-2021 een serviceproduct aanbieden
waarbij alleen de link kan worden meegeven bij het publiceren van de kennisgeving in DROP. Er
wordt onderzocht of KOOP een product gaat bieden om de stukken zelf via 3PAS aan te kunnen
bieden, of dat leveranciers dit kunnen gaan aanbieden. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt dit
met de deelnemers gedeeld.
Voor Sharepoint 365 is er op dit moment geen koppelvlak met DROP beschikbaar.
Het 3PAS 2020/01 endpoint zal in een nieuwe testomgeving (de ETO omgeving) beschikbaar
komen voor het aansluittraject. De bestaande omgevingen voor 3PAS 2016/03 (POC en ACC
omgeving) zullen dit jaar uitgefaseerd worden.
Er wordt een vraag gesteld of er een harde deadline is voor het overgaan naar de TLS 1.2 variant.
De harde deadline ligt op 1 januari 2021 als iedereen over moet zijn op de 2020/01 variant, welke
alleen TLS 1.2 ondersteunt. KOOP raadt sterk aan om eerder al gebruik te maken van TLS 1.2. De
technische documentatie voor het nieuwe endpoint wordt afgerond en ter beschikking gesteld aan
de leveranciers.
Het vooraf rondgestuurde document met de verschillen wordt doorgenomen met de deelnemers.
Er komt een vraag over het aanleveren van puntlocaties en polygonen. De nieuwe wet geeft per 1
januari 2021 ruimte om polygonen aan te leveren als locatie.
Er komt een vraag of het aansluittraject voor de 2020/01 versie opnieuw doorlopen moet worden.
KOOP geeft aan dat het verstandig is om minstens een organisatie te testen op het nieuwe
endpoint.
De voorzitter sluit de bijeenkomst met de vraag wat de deelnemers vonden van de bijeenkomst.
De reacties zijn positief, het wordt gewaardeerd en het verzoek is vaker een bijeenkomst te
organiseren. Er wordt overeengekomen dat het prettig zou zijn om een keer per kwartaal een
bijeenkomst te houden. Dit gaat opnieuw ingepland worden.

