Online bijeenkomst met leveranciers op 8 oktober 2020
Verslag
De bijeenkomst wordt gestart door de voorzitter en vervolgens wordt het programma
gepresenteerd. De deelnemers worden erop gewezen dat een opname gemaakt wordt die
gedurende een maand kan worden teruggekeken via de aanmeldlink. Vragen kunnen door de
deelnemers worden gesteld in de chat en zullen tijdens de bijeenkomst worden beantwoord.
Aansluitend wordt door de projectleider Project wijziging bekendmakingswet ingegaan op het
eerste agendapunt dat ligt op het inhoudelijke deel: het uitstel ten aanzien van de Wet
elektronische publicaties. Aangegeven wordt dat in de zomer een herijking heeft plaatsgevonden
en vervolgens is gekozen voor uitstel.
Er wordt gevraagd waarom in de brief van de minister stond dat de leveranciers niet klaar waren
en waar dat vandaan kwam. De specificaties waren nog niet gereed. De projectleider geeft aan dat
hij niet betrokken is geweest bij het opstellen van de brief. Hij geeft aan er begrip voor te hebben
dat dit bij de leveranciers anders is overgekomen.
De implementatiemanager van KOOP geeft een update over de TLS 1.0 en 1.1 uitfasering. Deze
worden vanaf 1 december niet meer ondersteund. De leveranciers dienen voor die datum over te
zijn op een ander endpoint: danwel het TLS 1.2 only 2016/03end point, danwel het nieuwe
2020/01 endpoint.
Het volgende agendapunt is de planning en de status van de 3Pas wijzigingen. De voorzitter geeft
het woord aan de productowner DRP. Verwezen wordt naar de nieuwe BKW content die is
opgeleverd en verspreid. Het 2020/01 endpoint met de nieuwe BKW content is dan ook
beschikbaar. Dit endpoint vormt de basis voor de nieuwe content die aangeleverd moet worden
om aan de WEP te voldoen per 1 juli 2021. Ondersteuning voor de nieuwe content zal gaandeweg
beschikbaar komen op de testomgeving.
Het 3PAS 2020/01 endpoint is dus al in een nieuwe testomgeving (de ETO omgeving) beschikbaar
voor het aansluittraject. De technische documentatie hebben de leveranciers per mail ontvangen.
Als dit nog niet zo is dan kan deze worden opgevraagd via de servicedesk. Er wordt gevraagd of de
specificaties van de nieuwe BKW content ook op de site van KOOP kunnen worden gezet. In
principe is daar vanuit KOOP niet voor gekozen om te kunnen bij houden waar de informatie naar
toe gaat maar nu dit al meerdere keren is verzocht geeft de voorzitter aan om dit intern mee te
nemen om verder te worden bekeken.
Een functioneel beheerder van KOOP geeft een toelichting op het aansluittraject op de ETO en gaat
in op de vervanging van het PKI-Certificaat.
Afgelopen zomer is een kwetsbaarheid ontdekt in het PKIoverheid stelsel voor certificaten. Deze
certificaten worden onder andere gebruikt voor het beveiligen van de communicatie naar het 3pas
koppelvlak van DROP. Als gevolg van deze kwetsbaarheid worden op korte termijn vrijwel alle
PKIoverheid certificaten vervangen voor het einde van het jaar.

Uitgelegd wordt dat de certificaatverstrekker hierover contact zal opnemen en verzocht wordt
zodra de certificaatverstrekker contact heeft opgenomen zo snel mogelijk de vervanging te
realiseren en niet te wachten tot de drukke kerstperiode. De laatste maanden van het jaar heeft
KOOP vaak veel werk te verzetten ten aanzien van de te verwerken publicaties.
Er wordt gevraagd of de huidige versie van de handleiding nog aangepast gaat worden om de
fouten er uit te halen. De productowner DRP geeft aan dat hier de komende tijd ook aandacht voor
komt.
De voorbeelden in de documentatie worden te summier bevonden. Er wordt meer om toelichting
gevraagd. Een vraag is hoe je een Multi polygoon doorgeeft, bijvoorbeeld bij reclame.
Er wordt verder een vraag gesteld over wat het effectgebied precies inhoudt en wat je daar moet
invullen. Een kerncentrale of een beslissing over Schiphol heeft een groter effectgebied en
daarover moeten meerdere mensen in een gebied geïnformeerd worden via berichten over u
buurt. Wie dat bepaald, is afhankelijk van juridische aspecten die nog onderzocht moeten worden.
Daar is meer toelichting voor nodig.
Er wordt gevraagd waarom bij de digitale terinzagelegging alleen omgevingsvergunningen zijn
opgenomen en niet overige beschikkingen. De productowner DRP geeft aan dat de content nu is
vastgesteld voor omgevingsvergunningen maar dat er zal worden nagevraagd of er een uitbreiding
voor ter inzage legging op de overige beschikkingen kan komen.
De vraag wordt gesteld wat er gebeurd als de reactietermijn is verstreken. Op officiële
bekendmakingen word dan aangegeven dat de reactietermijn is verlopen.
De voorzitter sluit de bijeenkomst met dank voor de aanwezigheid van de deelnemers. Een
volgende bijeenkomst zal in Q1 2021 in een gelijksoortige vorm volgen.

