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Doelen 

• Procedure waarmee de StUF familie kan worden 
uitgebreid zodanig dat: 
– Dit snel en efficiënt gebeurt 

– De expertgroep zich kan richten op de onderlaag en horizontale 
sectormodellen 

– De nieuwe versie nog steeds op de pas-toe-of-leg-uit-lijst kan 
blijven staan:  

• Via openbare consultatie 

• De uitbreiding in lijn is met de liggende standaard 

 
• Principes 

• Het ontwikkel- en afstemwerk voor de uitbreiding gebeurt in een apart 
proces (project of werkgroep van de indiener) 

• Expertgroep(leden) treedt op als “poortwachter” 

 
Bovenliggend doel: Zorgen dat de ketens bij de gemeenten ingericht kunnen worden! 
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Aandachtspunten 

• Alleen de discutabele issues in de expertgroep  
– Issue waarbij beide partijen (inbrenger van het issue en indiener van het 

sectormodel/koppelvlak) het er niet over eens zijn dat ze moeten worden 

aangepast om opgelost te worden.  

• Als er verschillende (StUF compliant )oplossingen zijn, dan is 
het aan de indiener om daar in het werkgroep overleg met 
zijn community de beste uit te kiezen. 

• Tijdig insturen van review 

• Van alle (relevante?) leden van de expertgroep een expliciet 
bericht van “geen bezwaar”. 

• .. 



Komende deadlines 

• KV betalen en invorderen 
& KV Documentcreatie 
– 20/2 einde openbare review (19/2 StUF EG) 

– 19/3 StUF expertgroep 

– 2/4 StUF regiegroep 

• WABO-BAG 
– 17/2 Start openbare review (tot 17/3) 

– (19/3) 16/4 expertgroep 

– (2/4) 4/6 regiegroep 

• KV Toezicht en Handhaving 
– 17/3 Start openbare  review (tot 14/4) 

– (16/4) 21/5 expertgroep 

– 4/6 regiegroep 

• Hierna nog 4 
 



Familie criteria 
Inhoudelijke criteria (E01- E10) 
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Inhoudelijke criteria (E01- E10) 

 

1. Duidelijkheid over de plek in de familiestructuur 

2. Organisatorische en functionele werkingsgebied 
moet duidelijk zijn 

3. Voldoet aan de regels van de StUF onderlaag (o.a. 
validerende schema’s) 

4. Voldoet aan de StUF specificatie voor 
protocolbindingen 

5. Een structuurplaatje waarin de opbouw schema’s 
wordt duidelijk gemaakt (documentatieverplichting) 

6. Contactgegevens beheerder van berichtcatalogus 

7. Voldoet aan naamgeving- en versienummering 
conventies en andere eisen (namespace conventies) 
die aan een sectormodel worden gesteld (zie best 
practices document: comply or explain) 

8. Optimaal hergebruik bestaande StUF-onderdelen 

9. Geen conflicten met andere StUF-onderdelen 

10. Relatie en transformatie tussen nieuwe en 
voorgaande versies van sectormodellen en 
berichtcatalogi. 

 

Beheersmatige criteria (R01 – R08) 
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Beheersmatige criteria (R01 – R08) 

 

1. Beheercontinuïteit >= 3 jaar 

2. Duidelijkheid afhankelijkheid met andere StUF 
onderdelen (bijv. een configuratieplaatje) 

3. Release beleid incl. releasefrequentie en 
aansluitend op afhankelijke familieleden 

4. Heldere besluitvorming- en 
participatiestructuur 

5. Vaste vertegenwoordiger beheerorganisatie in 
regiegroep 

6. Specificaties publiekelijk toegankelijk 

7. Beschreven beheermodel op basis van StUF 
beheermodel 

8. Inzicht in (voorgenomen) implementaties 


