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Ontwikkelingen op standaarden 

• Regie- en Zaakservices 1.0 (in gebruik) 

• RSGB Bevragingen services 1.0 (in ontwikkeling) 

• StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV) 1.01 (in gebruik) 

• StUF-BG-BRK (BRK-Levering) 1.0 (in ontwikkeling) 

• Zaak- en Documentservices (in gebruik) 

• Documentcreatie services (in gebruik) 



Adoptie van standaarden 

(bron: compliancy monitor 2015-5 V1.1) 
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Op standaarden: 
Betalen en invorderen 
Documentcreatie 
StUF CORV 
iJW en iWMO 
MO BerichtenBox 
MO Lopende zaken 
Prefill E-formulieren 
WABO BAG 
Zaak- en Document 



Regie en Zaakservices 1.0 

• Vastgesteld in Regiegroep 7 oktober 2015 

• Compliance test gereed op StUF Testplatform sinds 16 
november 2016 

• Addendum ondertekent door 21 leveranciers  
(bron: Softwarecatalogus) 

– Beschikbaar in gemeentelijke software vòòr 1 juli 2016 

https://www.softwarecatalogus.nl/addenda/addendum/Regie- Zaakservices 1.0


RSGB Bevragingen services 1.0 

• Openbare consultatie start volgende week 

• Vaststelling gepland in Regiegroep 3 februari 2016 

• Addendum wordt opgesteld; ondertekening januari 
2016 
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StUF-BG-BRK (BRK-Levering) 

• Laatste conceptversie gereviewd 

– 3 december 2015 bespreken laatste discussiepunten 

• Openbare consultatie start 2e week december 

• Twee werkgroep betrokken: 

– Leverancierswerkgroep 

– Gemeentelijke werkgroep:  
GeoBeraad-expertisegroep BRK 
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StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV) 1.01 

• Per 3 december 2015 status “in gebruik” 

– Operationeel bij EBV-ketenpartners 

• Ondersteunen ook versie 0.9.04 

– M.u.v. zorgmeldingen: 

• Politie haalt planning niet 

• Nieuwe datum nog niet bekend (jan/feb) 

• Compliance test StUF Testplatform en 
ketentest (V en J) operationeel 

– Eerste leveranciers testen; 1 compliant (Centric) 

• Implementatie bij gemeenten uiterlijk mei ‘16 

• Volgende release: juni 2016 (streven) 
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Zaak- en Documentservices 1.1 

• Release gepland voor maart 2016 (versie 1.2);  

• 9 december 2015: Vaststellen inhoud release 

• Aantal grote wijzigingen: nieuwe services, 
aanscherping interacties en berichten, eisen mbt 
authenticatie/autorisatie etc. 
– Aanscherpen CMIS koppelvlak 

– Gebruik van synchrone berichten 

– Gebruik van specifieke berichttypes 

– Opnemen niet authentieke contact-gegevens 

– Toevoegen notificatie services 

– Toevoegen BESLUIT services 

– Wijzigen updateZaakdocument bericht 

– Wijzigen Documentidentificatie bericht 

– Extra eisen mbt authenticatie 

– Extra eisen mbt autorisatie 

– Opnemen gegevens tbv archivering (TMLO) 
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Documentcreatie services 1.1 

• Release gepland voor maart 2016;  

• 9 december 2015: Vaststellen inhoud release 
1. Extra eisen mbt authenticatie 

2. Naamswijziging namespace 

3. Sjabloonbepaling aan de hand van metadata 

4. Opnemen gebruikersinteractieURL (Extensie #1) 

5. Hervatten van documentcreatie (Extensie #2 ) 

6. Fo02 content in antwoordbericht 
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