
 

 

 

Aan: 

1) ICT leveranciers die StUF ondersteunen volgens Softwarecatalogus.nl 

2) Ketenpartners van gemeenten en gemeenten die maatwerk systemen gebruiken  

 

 

Betreft: Inventarisatie van door u gebruikte StUF berichttypes 

 
Den Haag, 17 november 2015 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
RSGB, RGBZ en StUF vormen samen een basis van informatie- en berichtenstandaarden voor het digitaal 
uitwisselen van gegevens binnen gemeenten én in de ketens waarin gemeenten participeren. De 
standaarden zijn essentieel voor het bijhouden en het kunnen gebruiken van authentieke gegevens uit 
basisregistraties binnen gemeentelijke primaire processen. Verder worden deze standaarden gebruikt voor 
dienstverlening aan burgers en bedrijven zoals Omgevingsloket Online, MijnOverheid Lopende Zaken, de 
Berichtenbox en voor informatie-uitwisseling voor de Jeugdzorg en WMO. 
 
Nieuwe standaardisatie aanpak  
KING zorgt samen met gemeenten, ketenpartners, ICT-leveranciers en andere beheerorganisaties voor de 
doorontwikkeling van deze gegevens- en berichtstandaarden. Momenteel wordt gewerkt aan een upgrade. 
De intentie is om een nieuwe standaardisatie-aanpak te volgen. Deze nieuwe aanpak is afgelopen periode 
onder meer binnen de Regiegroep Gegevens en Berichtstandaarden en de Expertgroep StUF voorgelegd. 
Uit de vergaderingen komt naar voren dat er steun is mits de aanpak zorgvuldig wordt uitgevoerd.  
 
In de nieuwe aanpak wordt de nadruk gelegd op het realiseren en gebruiken van zogenaamde eindproduct 
standaarden. Het is een logisch vervolg op de ingezette lijn van gelopen jaren. Eindproduct standaarden zijn 
minder complex, compacter, scherper, beter testbaar en toegesneden op specifieke ketens. Ook zullen de 
bevindingen uit het onderzoek van de gemeente Den Haag worden meegenomen. 
 
Deze lijn betekent ook dat op termijn StUF-BG en StUF ZKN niet meer als in te bouwen standaarden zullen 
gelden. De intentie is om berichttypes uit StUF-BG en StUF-ZKN die nu gebruikt worden, op te nemen in 
bestaande of nieuwe eindproduct standaarden. De niet-gebruikte berichttypes uit StUF-BG en StUF-ZKN 
worden dan niet meer als berichtschema’s in de standaard opgenomen. Het is hierom van belang dat we 
goed inzicht krijgen in de berichttypes die gebruikt worden.  
 
Uw input is belangrijk 
KING wil de overgang naar nieuwe standaarden zorgvuldig uitvoeren. Uit onze informatie vanuit de 
Softwarecatalogus blijkt dat u gebruikt maakt van de StUF standaard. Wij vragen u aan te geven welke StUF 
berichttypen door u gebruikt worden. Mede op grond van uw input bepalen wij binnen onze bestaande 
overlegstructuren voor welke berichttypes wel of geen eindproduct standaarden ontwikkeld worden. Wij 
verzoeken u daarom bijgaande inventarisatie zorgvuldig in te vullen en deze uiterlijk 13 december 2015 aan 
ons terug te sturen naar Paula.vanderVliet@kinggemeenten.nl 
 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ondergetekenden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Theo Peters        Peter Klaver 
Portfoliomanager GEMMA      Projectleider en adviseur 
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