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Agenda 

• Een terugblik 

 

• Toelichting voorstel 

1. Roadmap StUF Familie 

2. Roadmap “toepassing” voor gemeenten, ketenpartners 
en leveranciers 

 

• Besluitvorming roadmap 

 

 

 

 



Vernieuwde StUF familie  
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Even een terugblik 

• Zes invalshoeken op weg naar vernieuwde StUF 

– Vanuit innovatie, onderhanden werk en bestaand 
implementaties/gebruik van StUF 

• Er is behoefte aan: 

– een vernieuwde StUF familie én 

– een zorgvuldige overgang van bestaande koppelingen 
én 

– het op tijd en grootschalig kunnen toepassen van de 
(gegevens/bericht)standaarden voor Omgevingswet, 
BRP, BRK, BGT, …. én 

– Een werkwijze om tijdens de vernieuwing de lopende 
implementaties niet stil te leggen 

• Voorstel: Roadmap “Vernieuwing StUF familie” 
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Roadmaps “Vernieuwing StUF Familie 

• Toegestuurde roadmaps “Vernieuwing StUF 
familie” 

1. Standaarden - Beheer, (door)ontwikkeling en 
vernieuwing van de StUF-familie 

2. Het toepassen ervan door leveranciers, gemeenten en 
ketenpartners 
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Standaarden opstellen 1. Standaarden opstellen 

Invoering/implementatie in uitvoering 
bij 390 gemeenten en .. ketenpartners 

>2 tot… jaar 

1-… jaar 

1-3 jaar 

Inbouwen/aanpassen software,  

1-… jaar 

Inbouwen/aanpassen software,  

Applicaties, voorzieningen, e.d. 



Doel: Externe planning van 
veranderingen/ontwikkelingen waarvoor op tijd de 
juiste standaarden gereed moeten zijn 
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Onderwerp Planning Informatiemodel 
(als basis) 

BRK Doorlevering vanaf….. RSGB 3.0 

BGT Bijhouding 1/1/2016 
Afnemen 1/1/2017 
Doorlevering vanaf…. 

RSGB 3.0 

Omgevingswet In uitvoering 2018 
 

RGBZ 2.0 

BRP Afnemen vanaf april/mei 
2018 

RSGB 3.0 



Roadmap* StUF Familie – 3 parallelle sporen 

• 1. Regulier beheer/onderhoud en afronden 
lopende uitbreidingen; 

 

• 2. Benutten van nieuwe informatiemodellen; 

– Op tijd klaar voor BRP, Omgevingswet, BGT en BRK 

– Toepassen RSGB 3.0 en RGBZ 2.0 

– Voorbereidingen voor spoor 3 

 

• 3. Grondige vernieuwing StUF familie. 

– Innovatie, o.a. via POC’s leren uit de praktijk en geschikt 
voor softwaregeneratie 

– Lastig planbaar in tijd en impact (breaking change) 

– Vervanging van StUF BG en ZKN als te implementeren 
standaard 

*) Zie scope/planning: per spoor in voorstel 
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Gegevensmagazijn 

Services laag  

Pilot Den Haag - verbinding met spoor 3 

.Net-Applicatie Den Haag 

(Consumer) 

.Net-Applicatie 

 (Consumer) 

JAVA-Applicatie 

 (Consumer) 

Functionele specificatie en Berichtschema’s    
RSGB-bevragingen (aangepast aan wensen) 



Roadmap implementatie voor gemeenten, 
ketenpartners en leveranciers 



Revolutionare StUF. KING, 30-10-2015 

Roadmap implementatie voor gemeenten, 
ketenpartners en leveranciers 



Doelen 

• Inspelen op nieuwe businessvragen 

• Complexiteitsreductie, kostenreductie, hoger 
tempo, eenvoudigere implementatie, verlagen 
toetredingsdrempel, verbreding 
werkingsgebied 

• Kortom: 

– een vernieuwde StUF familie én 

– een zorgvuldige overgang van bestaande 
koppelingen én 

– het op tijd en grootschalig kunnen toepassen van de 
(gegevens/bericht)standaarden voor Omgevingswet, 
BRP, BRK, BGT, …. én 

– Een werkwijze om tijdens de vernieuwing de 
lopende implementaties niet stil te leggen 
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Welke roadmap heeft volgens de 
Regiegroep voor de gemeenten, 
ketenpartners en leveranciers de voorkeur? 

Voorstel 3 sporen 

• 1. Regulier beheer/onderhoud en afronden lopende 
uitbreidingen; 

 

• 2. Benutten van nieuwe informatiemodellen; 

– Op tijd klaar voor BRP, Omgevingswet, BGT en BRK 

– Toepassen RSGB 3.0 en RGBZ 2.0 

– Voorbereidingen voor spoor 3 

• 3. Grondige vernieuwing StUF familie. 

– Innovatie, complexiteitreductie en  

– Snel en goed realiseerbaar in software 
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Gevraagd besluit van Regiegroep 




