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Inleiding 

Sinds medio vorig jaar heeft KING samen met leveranciers en gemeenten gewerkt aan de tot stand 

komen van de standaard Regie-Zaakservices. Inmiddels heeft de standaard de openbare 

consultatie succesvol doorlopen. De koppelvlakspecificaties Regie-Zaakservices beschrijven de 

proces, semantische- en berichtstandaarden die een rol spelen in de interoperabiliteit tussen 

regiesystemen in het sociaal domein, zakenbeheersystemen, een centraal zakenmagazijn en 

sectorspecifieke (zaakgerichte) systemen. 

 

Vaststellingsproces 

De standaard heeft al eerder een openbare consultatie ondergaan, daar zijn fundamentele 

verbetersuggesties gedaan. Deze zijn doorgevoerd en vervolgens is de openbare consultatie 

hervat. Uit deze tweede ronde zijn geen fundamentele opmerkingen meer gekomen.  

 

In de werkgroep waren belanghebbende leveranciers vertegenwoordigd.  

- Pinkroccade 

- Centric 

- Decos 

- Dimpact 

- Solviteers 

- Lost Lemon 

- Topicus 

- CIMsolutions 

 

Het bespreken en verwerken van de verbetersuggesties heeft meer tijd gekost dan we hadden 

verwacht. In de vorige regiegroep is een voorstel voorgelegd om vaststelling schriftelijk te laten 

plaatsvinden. Aangezien het opleveren en afronden vorige week heeft plaatsgevonden hebben we 

besloten de vaststelling toch tijdens de Regievergadering te laten plaatsvinden. 

 

Compliancy standaard leveranciers 

Diverse leveranciers hebben het addendum ondertekend waarin is vastgesteld dat leveranciers tot 

01/12/2015 de tijd hebben om, na compliancy test, middels een proefimplementatie aan te tonen 

dat ze voldoen aan de standaard Regie-zaakservices. Aangezien de realisatie en vaststelling van de 

standaard ongeveer een half jaar langer heeft geduurd dan oorspronkelijk gepland, heeft KING 

besloten de opgenomen data in het addendum ook met een half jaar te verlengen. Hierover 

worden de betreffende leveranciers geïnformeerd.   
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De planning voor oplevering van de testset Regie-Zaakservices op het StUFtestplatform is eerste 

week november.  

 

Vraag aan regiegroep 

Verzoek aan de Regiegroep is om de standaard Regie-zaakservices vast te stellen.   

 

 

 

 

 

 


