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Inleiding bij Eindproductstandaarden – 
vervanging StUF-BG en StUF-ZKN 
Bij de stukken voor deze Regiegroep vindt u een voorstel voor de te realiseren 
eindproductstandaarden (Vervanging StUF-BG en StUF-ZKN) bij het vernieuwen van StUF. Dit 
voorstel is in opdracht van KING opgesteld door Solventa B.V. 

Dit voorstel geeft invulling aan wat in het plan van aanpak Vernieuwde Standaarden staat 
beschreven onder paragraaf 2.3.1 Prioritering en planning eindproductstandaarden - Nieuwe 
eindproductstandaarden als vervanging gebruik horizontale sectormodellen. 

Dit voorstel beschrijft dus de voorgestelde inhoudelijke invulling van wat in het Plan van Aanpak 
staat beschreven onder paragraaf 2.2.3 Nieuwe eindproductstandaarden ter vervanging van 
horizontale sectormodellen. 

De opdracht van KING aan Solventa voor dit voorstel betrof het uitwerken welke 
eindproductstandaarden gemaakt moeten worden om de functionaliteit in te vullen die in StUF 3.01 
wordt ingevuld met generieke berichten uit de StUF-BG en StUF-ZKN halffabricaatstandaarden. 
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In december heeft Solventa een eerste versie van dit voorstel opgesteld. Op 15 december is dit in 
een afstemmingssessie besproken met een aantal stakeholders. Naar aanleiding van deze sessie is 
het voorstel aangepast en verder uitgewerkt.  

Dit voorstel beschrijft niet de feitelijke planning voor het opleveren van eindproductstandaarden, 
maar geeft hier wel richtlijnen hiervoor. KING zal deze planning uitwerken. 

Dit voorstel beschrijft ook geen migratiestrategie. Deze zal worden ingevuld door het 
“Vangnetproces voor standaarden migratie”, die op een later moment aan de Regiegroep zal 
worden gepresenteerd. KING is zich wel, en in toenemende mate, bewust van de wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de voorgestelde uitwerking van te ontwikkelen eindproductstandaarden en 
de “vangnetconstructie” (ofwel migratiestrategie). 

Ondanks het ontbreken van een uitgewerkte planning en het ontbreken van een uitgewerkte 
vangnetconstructie wil KING dit voorstel niet onthouden voor de Regiegroep Gegevens- en 
berichtenstandaarden. Ook vraagt KING hierbij het standpunt van de Regiegroep over de hier 
voorgestelde eindproductstandaarden. 


