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In deze update 

• Pilot gebruik aanvullendeElementen / 
Product aanvragen koppelvlak  

• Zaak- en Documentservices 1.2  

• StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV) 

• Update StUF Testplatform 
 

 

 

 

 



Pilot gebruik aanvullendeElementen / 
Product-aanvragen koppelvlak 

• Versturen productaanvragen van e-
Formulierencomponent naar taakspecifieke 
applicatie 

– E-formulieren component door Landelijke 
voorziening (MijnOverheid of het 
Ondernemingsdossier) of een gem. eLoket/website 

• Gebruik makend van Zaak- Documentservices 
1.2 + aanvullendeElementen 

– Nu als pilot 

• ‘Wegberijders’ 

– Digitaal Aangifte overlijden 

– Verhuizingen 

• 2e concept ter beoordeling werkgroep  

– Oplevering 0.99 versie in november (vaststelling na 
(proef)implementies) 3 



Zaak- en Documentservices 1.2 

• Goedgekeurd door werkgroep 

– Vastgesteld op 1 augustus 2016 

• Drie grotere wijzigingen: 

– Overdragen van zaken aan backoffice 

– Service voor toevoegen besluit 

– Aanscherping CMIS koppelvlak 

• Compliancy test in ontwikkeling 

– Gereed: oktober 

– Zowel compliance te behalen op 1.1 als 1.2 
 

 

 

 



StUF Jeugdzorg (CORV) 

• Versie 1.0.1 op 30-8 definitief in 
gebruik genomen 

–versie 0.9.4 uitgefaseerd 

–dankzij leveranciers succesvolle 
overgang 

• Geen november-release 

–wellicht patch begin 2017 

–grotere release medio 2017 

•o.a. afhankelijk van omgaan met 2 
versies 
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Stand van zaken StUF Testplatform 

• Aantal deelnemers (totaal 82, was 68 eind 
2015) 

– 61 leveranciers  

– 15 gemeenten 

– 6 ketenpartners (omgevingsdiensten, Geonovum 
etc) 

• Nieuwe compliance testen: 

– Compliance test voor Zaak- en Documentservices 
1.2 (oktober/november) 

– Compliance test voor Documentcreatie services 1.2 
(oktober/november) 

• Nieuwe testmogelijkheden 
 

 
 

 



Man in the middle functionaliteit 

• Testen van keten ipv individuele applicatie 

• Huidige compliance eisen/testen blijven bestaan 

• Nu in ontwikkeling 

Te testen 
applicatie 

Te testen 
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NU:  
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middle 



Vragen? 

Jan Brinkkemper 

M 06 4619 8250 

E jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl  

mailto:jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl


Product-aanvragen koppelvlak 
(aanvullendeElementen pilot) 

• Juni: eerste concept specificatie rondgestuurd 

• September: eerste concept besproken en 
opmerkingen verwerkt 

• NU: tweede concept uitgestuurd naar 
werkgroep 

• NU: bespreken met individuele leveranciers 

• Eind oktober: werkgroep bijeenkomst 

• November: verwerken commentaar en 
vaststelling 0.99 door werkgroep 

• Formele vaststelling pas na pilot periode 
(proefimplementaties) 
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