Online bijeenkomst met leveranciers
Datum: 17 juni 2021
Tijd:
14.30 tot 16.00

Verslag
De bijeenkomst wordt gestart door de voorzitter en het programma wordt gepresenteerd. Met de
inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties gaat er het e.e.a. veranderen met
betrekking tot het publicatieproces van de decentrale overheden. Die wet treedt op 1 juli in
werking dus dit is de laatste bijeenkomst die KOOP organiseert voor de inwerkingtreding. Aan het
einde van de bijeenkomst wordt met elkaar bekeken wat er nodig is in de periode erna. Sinds
vorig jaar zijn we vanuit KOOP gestart met het organiseren van deze bijeenkomsten en die vinden
ieder kwartaal plaats, speciaal gericht op de softwareleveranciers die het koppelvlak ontwikkelen.
Voor de decentrale overheden; gemeentes/provincies en waterschappen organiseren wij 2 x per
jaar de Gebruikersraad. De laatste was 17 mei, de leveranciers kunnen eventueel de sessies
terugkijken op ons Youtube kanaal. Vragen kunnen door de deelnemers worden gesteld en zullen
tijdens de bijeenkomst worden beantwoord.
De bijeenkomst stond in het teken van de situatie rondom 1 juli en de overstap op het endpoint
2020/01. Die voldoet straks aan alle vereisten van de Wet elektronische publicaties. Voor de
planning en de status van de 3Pas entpoints geeft de voorzitter het woord aan de Productowner
DRP van KOOP.
De functioneel beheerder van KOOP geeft een toelichting de cijfers van gemeenten die al over zijn
op het nieuwe endpoint 2020/01. Er zijn geen vragen over het aansluittraject. Het ziet er naar uit
dat alle leveranciers goed de planning gaan halen en op schema zitten met de overstap naar het
endpoint 2020/01. Het is afhankelijk van de decentrale overheden of zij ook klaar zullen zijn. Een
aantal heeft aangegeven exact op 1 juli over te gaan en daar nu nog mee te wachten. De
algemene verwachting van de leveranciers is dat de overstap soepel zal verlopen.
De implementatiemanager van KOOP komt terug op het voornemen kenbaar om te stoppen met
externe bijlagen bij de publicatie van kennisgevingen. Het voornemen bestond om dit per 1 juli
2021 door te voeren. Tijdens het overleg van 7 april werden praktische bezwaren naar voren
gebracht tegen het doorvoeren van deze wijziging op deze datum. Deze bezwaren zijn besproken
met de opdrachtgever van KOOP. Gezien de reacties die dit opriep en ook bij decentrale overheden
zelf is het stoppen met de externe bijlagen uitgesteld naar 1 januari 2022.
De Implementatiemanager verteld over aanpassingen in de recent opgeleverde
modelkennisgevingen. Deze zijn naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak aangepast. Het
komt erop neer dat het nu mogelijk is om direct in beroep te gaan bij de bestuursrechter ookal is
er geen bezwaar aan voorafgegaan bij het bestuursorgaan zelf. Het is geen verplichting voor de
decentrale overheden om de modellen te gebruiken maar dit wordt wel sterk aanbevolen in
verband met de uniformiteit en duidelijkheid van de kennisgevingen. De modellen zijn op onze
website beschikbaar gesteld.
De voorzitter sluit de bijeenkomst met dank voor de aanwezigheid van de deelnemers. Een
volgende bijeenkomst zal volgen als daartoe aanleiding is en er weer wijzigingen zijn.

