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Releaseplanning CORV – Proces 
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Dit proces heeft betrekking op aanpassingen in  

het StUF berichtenverkeer. 



Releaseplanning CORV - Uitgangspunten 

 2 releasemomenten per jaar (1 juli en 1 december). 

 

 Release juli 2015 aanvullingen op bestaande berichten. 

 

 Vanaf dec 2015 wordt 2 versies ondersteund. 

 

 De aanpassing (en uitrol) door softwareleverancier dient voor de volgende 
release te zijn uitgerold bij gemeenten. 
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Releaseplanning CORV - Toelichting 

• Opstellen groslijst:  

– Vanuit de beheerorganisatie, 
gemeenten, leveranciers, 
Justitiepartijen etc kunnen 
wijzigingsverzoeken worden ingediend. 
De punten op de groslijst worden 
geprioriteerd en een 1e selectie wordt 
gemaakt.  

• Opstellen wijzigingsverzoek 

– Wijzigingsverzoeken worden opgesteld 
waarin de impact voor zowel CORV, 
EBV, StUF en de ketenpartner wordt 
uitgewerkt.  

• Vaststelling release 

– Na uitwerking wijzigingsverzoeken 
wordt de release definitief vastgesteld.  

• Uitwerken specificaties (EBV) 

– De EBV specificatie wordt opgesteld 
welke als basis dient voor de 
verStUFfing 

• Opstellen StUF specificaties/ 
berichten 

– Semi parallel aan de EBV specificaties 
worden de StUF berichten uitgewerkt. 
In 2015 ligt de uitvoering bij KING.  

 

 

• Vaststellen StUF expertgroep 

– Het vaststellingsproces wordt doorlopen. 

• Inrichten StUF testplatform en 
ketentest 

– Op basis van de door de expertgroep 
geaccordeerde berichten wordt het StUF 
testplatform ingericht/aangepast (KING) 
en wordt de ketentest ingericht 
(JustID/RvdK) 

• Vaststellen StUF regiegroep 

– De formele vaststelling van de StUF 
berichten vindt plaats in de StUF 
regiegroep. 
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