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Innovatie Digitale Samenwerking 

• Collectieve aanpak 

– Systematiek van initiatieven optillen  naar meer 
collectief 

– Bottom-up 

– Benutten landelijke infrastructuur 

– Gemeenschappelijke financiering 

– Uniforme inkoop en inkoopvoorwaarden 
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Certificering StUF-GeoIMGeo (door 
Geonovum) 

• Certificeren van Geo- en BOR-applicaties tegen 
StUF-Geo IMGeo (BOR berichtenverkeer, 
horizontaal koppelvlak) 

• Doel: Inzicht geven welke leveranciers Geo-BOR 
berichtenverkeer ondersteunen 

• Geen verplichting 

• Geonovum is testuitvoerder 

– Leveranciers melden zich bij Geonovum 

• Bij geslaagde test geeft Geonovum ‘certificaat’ 

• Testen uitgevoerd op StUF Testplatform  

• Certificaat moet op GEMMA softwarecatalogus 
geplaatst worden om ‘compliancy’ aan te tonen 



CORV 

• Tot juli 2015: 

– Ontwikkelen volgende release StUF-koppelvlak Jeugdzorg, 
met name foutherstel en nieuwe notificatie van rechtbank 

– Afstemmen, testen en ketentest met drie pilotleveranciers 

– Oplevering in juli 2015 

• Vervolg in 2015: 

– Testen en ketentest juli-release met andere leveranciers 

– Start implementatie juli-release bij gemeenten 

– Content gebaseerd routeren 

– Oplevering december 2015 

– Ondersteuning (ook door CORV) van twee versies (juli- en 
december-versie) 

– Consultatie en officiële vaststelling juli-release 
(vermoedelijk) 

– Overdracht naar beheer (bij V&J?) 
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Status verwerken BRK-Levering 

• GeoBeraad BRK 

– vertaling BRK-Levering naar StUF-BG 3.10 

– verwerken in applicaties obv. StUF-BG 3.10 

• Regiegroep 6-2-2015  

– snel tijdelijke oplossing; geen vertaalspecificatie  

– structurele oplossing obv. StUF-BG 3.20 

• Lopende: onderzoek met GeoBeraad  

– Kosten, wenselijkheid en toepasbaarheid voor alle 
applicaties van tijdelijke oplossingen 

o Meerdere malen BRK-Levering functionaliteit 
aanschaffen en evenzo vaak dagelijks verwerken? 

– Haalbaarheid StUF-BG-BRK-koppelvlak obv. StUF-BG 3.10 

o kunnen applicaties dit verwerken? 

– Oplevering onderzoek over enkele weken 



koppelvlak Regie-zaakservices  

• Status: Openbare consultatie gestart.  

– Tijdens de openbare consultatie fundamentele 
architectuur opmerkingen gekregen waardoor de 
koppelvlakspecificaties moeten worden aangepast.  

– Inmiddels intern KING standpunt ingenomen. 
Op 21 april komt de werkgroep bijeen om het voorstel te 
bespreken.  

– Vervolgens hervatten openbare consultatie hervat, moet 
leiden tot vaststelling van de standaard in de regiegroep 
van juni.  

• Beheer: E-diensten bereid zich voor om deze standaard 
in beheer te nemen.  

• Implementatie: Afspraak is dat het ISD programma de 
implementatie voor haar rekening neemt. Afstemming 
is gestart maar heeft nog niet geleid tot concrete 
afspraken.  
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RSGB Bevragingen 

• Status: Ontwikkelfase.  

– De werkgroep komt nu maandelijks bijeen en 
zet serieuze stappen in het opstellen van 
koppelvlakspecificaties.  

– Verwachting: nog drie sessies nodig te hebben 
om de koppelvlakspecificaties af te maken en 
de openbare consultatie te kunnen starten. 

– Datum start openbare consultatie is medio 
augustus.  

• Beheer: E-diensten bereid zich voor om deze 
standaard in beheer te nemen in samenhang 
met prefill services. 

• Implementatie: Nog geen stappen gezet. 
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Zorg op de kaart 

• Status: Eindproduct van dit traject is een handreiking voor 
gemeenten.  

– Vorige week (voor het eerst na een half jaar) een werkgroep 
bijeenkomst. Deze verliep succesvol.  

– Twee leveranciers hebben een casus gepresenteerd. Daarbij was 
vooral ook oog voor de aanpak en wat technische details. 

– Afspraken gemaakt over de wijze waarop we de casuistiek gaan 
uitwerken in de handreiking. Johan maakt afspraken met diverse 
partijen om input te leveren.  

– De volgende bijeenkomst is eind mei. Dan hopen we de 0.9 
versie van de handreiking te kunnen bespreken.  

• Beheer: Nog geen afspraken over gemaakt. 

• Implementatie: Afspraken zijn gemaakt met programma ISD. 
De leveranciers en gemeenten zijn gewezen op de 
mogelijkheden van Pilotstarter en we gaan een 
uitwisselingssessie organiseren over Zorg op de kaart.  
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