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De Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) vormen een verzameling 
voorstellen voor harmonisatie van veelgebruikte berichtstandaarden en 
berichtspecificaties van de overheid, met name de Geo-standaarden, StUF, SuwiML 
en de berichtspecificaties van de basisregistraties. Het doel is de verschillen tussen 
deze standaarden en specificaties te verkleinen zodat het uitwisselen van berichten 
met verschillende partijen voor iedereen eenvoudiger wordt. Aanleiding was de 
behoefte van basisregistraties aan meer uniformiteit in de berichtuitwisseling met al 
hun afnemers. 
 
Werkwijze 
 
De werkgroep GAB doet voorstellen voor de harmonisering van berichtstandaarden 
in de overheid op specifieke onderwerpen (elementen). De werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de beheerders van NEN 3610, StUF, SuwiML, Digikoppeling 
en van een aantal basisregistraties en wordt ondersteund door het Bureau Forum 
Standaardisatie (BFS). 
 
De sturing op de GAB ligt bij het Federatief Overleg (FO) dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van KING, BKWI, Geonovum, Logius en een aantal 
basisregistraties. Het FO komt drie keer per jaar bijeen om onder andere de 
voorstellen van de werkgroep en de monitoring van de implementatie van eerder 
aangenomen voorstellen te bespreken. 
 
Voorstellen 
 
Op dit moment heeft GAB zes harmonisatievoorstellen opgeleverd. Het Federatief 
Overleg heeft deze voorstellen aangeboden aan de beheerders van StUF, SuwiML 
en de Geo-standaarden en aan alle basisregistraties met het verzoek ze als 
wijzigingsverzoek in behandeling te nemen. Het betreft: 
 
1) “Basis datatypen”: een voorstel om voor basis datatypen in berichten een 

specifieke internationale standaard te hanteren; 
2) “Foutafhandeling”: een voorstel hoe foutmeldingen op te nemen in berichten; 
3) “Mogelijk onvolledige datum”: een voorstel hoe om te gaan met een datum in 

een bericht waarvan mogelijk de dag of de maand en de dag onbekend zijn; 
4) “Naamgevingsconventies”: een voorstel om voor de naamgeving van 

berichtelementen een tweetal internationale standaarden te volgen; 
5) “Omgaan met geen waarde”: een voorstel hoe om te gaan met elementen in 

een bericht die geen waarde hebben; 
6) “Postcode”: een voorstel voor uniformering voor de uitwisseling van de vier 

cijfers en twee letters waaruit een postcode bestaat, zodanig dat het aantal 
transformaties tussen systemen beperkt gaat worden. 


