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> Retouradres    

 

De directeuren van BKWI, Geonovum, KING en Logius, 

Belastingdienst, KvK, Kadaster en de BRP, naast de 

overige basisregistratiehouders 

 

Geachte heer, 

Het project “Utrecht” heeft succesvol een aantal afspraken gerealiseerd die 

zorgdragen voor een eerste harmonisatie tussen drie berichtenstandaarden 

(SuwiML, NEN3610 en Stuf) en de onderliggende transportstandaard 

(Digikoppeling). Deze afspraken zijn tot stand gekomen door middel van 

samenwerking tussen de beheerders van deze standaarden (BKWI, Geonovum, 

KING en logius) en een aantal basisregistraties (BD, KvK, BPR en Kadaster). 

Voor een goed beheer van deze afspraken adviseert de stuurgroep Digikoppeling 

om deze samenwerking te continueren en te bekrachtigen in een convenant. 

 

Achtergrond 

Eind 2012 heeft de KvK een signaal gestuurd aan de PSB over de tekortkomingen 

van StUF, daarbij is de vraag gesteld of StUF een stelselstandaard zou kunnen 

worden. Begin 2013 zijn twee experttafels georganiseerd om de vraag te 

beantwoorden. Het resultaat van deze experttafels was dat het niet in de rede zou 

liggen om van Stuf een stelselstandaard te maken, maar dat het effectiever zou 

zijn om delen van Stuf te hergebruiken, samen met elementen uit SuwiML (een 

standaard in de Suwi-sector) en NEN3610 (geo-sector standaard) voor het 

opstellen van een technische berichtenstandaard.  

 

Op basis daarvan heeft de PSB aan de stuurgroep Digikoppeling gevraagd om te 

komen tot gedragen afspraken rond gemeenschappelijke technische berichten 

deze duurzaam te beheren. Deze afspraken worden de Gemeenschappelijke 

Afspraken voor Berichten (GAB) genoemd. Ook is gebleken dat de afspraken ook 

gevolgen zouden hebben voor Digikoppeling, vandaar dat Logius is gevraagd deel 

te nemen aan de totstandkoming van de afspraken. Geonovum, BKWI, KING en 

Logius zullen hun standaarden aanpassen conform de GAB. Doel is hiermee ook 
dat de gemaakte afspraken onderdeel worden van de bestaande standaarden op de 
pas-toe-of-leg-uit lijst. Daarnaast kunnen binnen dit traject opgeleverde profielen op 
bestaande internationale standaarden, die als zij breder bijdragen aan de het 
vergemakkelijken van uitwisseling tussen en met basisregistraties voorgedragen 
worden voor de pas-toe-of-leg-uit lijst. 
 

Vanuit de stuurgroep is tevens aangegeven dat de afspraken dienen te worden 
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beheerd. Doorontwikkeling en aanspreekpunt dienen geregeld te zijn en het is 

tevens een vereiste voor een acceptatie door BFS. Daartoe is een voorstel voor de 

governance van de afspraken geaccordeerd door de stuurgroep. Het voorstel is als 

volgt samen te vatten: 

 Continueer de samenwerking 

 En bekrachtig dit met een convenant. 

 

Advies van de stuurgroep Digikoppeling 

Op basis van het voorstel adviseert de stuurgroep Digikoppeling aan BKWI, 

Geonovum, KING en Logius concreet het volgende: 

1. Richt een federatief overleg in van beheerders en deelnemers. De voorzit-

ter kan uit eigen midden komen of wordt onafhankelijk ingehuurd. Het fe-

deratief overleg: 

o bestaat uit managers met mandaat van  

 de beheerders: BKWI, Geonovum, KING, Logius, 

 aangevuld met deelnemende basisregistraties (op dit mo-

ment zijn  dat: BD, KvK, BZK, BPR en Kadaster; 

o zet de strategische koers uit; 

o keurt de voorstellen uit de werkgroep goed (of af); 

o komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar, dan wel naar behoefte. 

2. Aangeraden wordt om waar mogelijk de vertegenwoordigers uit het fede-

ratief overleg te betrekken uit het forum standaardisatie. Deze zitten er 

ook in vanuit het perspectief van standaardisatie, met de juiste deskun-

digheid en belangenoverstijgend.  

3. Het federatief overleg kent een werkgroep waarin voorstellen worden be-

sproken, uitgewerkt en voorgelegd aan het federatief overleg. Dit is geba-

seerd op de ervaringen met de huidige werkgroep tijdens de projectfase: 

zowel qua samenstelling als werkwijze. De werkgroep is, net als het fede-

ratief overleg, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de beheerders 

en deelnemers. Andere belangstellenden zijn welkom. 

4. Voorgestelde scoping/ doel van het federatief overleg is het komen tot een 

gedragen, gemeenschappelijke technische berichten standaard, in aanvul-

ling op digikoppeling, bestaand uit voor registratiehouders en afnemers 

nuttige geharmoniseerde Suwi, Geo en StUF elementen en deze elemen-

ten duurzaam in samenhang te beheren. 

5. Alle beheerders en deelnemers leveren resources aan voor het goed laten 

functioneren en doorontwikkelen van de afspraken. Dat betekent minimaal 

inbrengen van personele inbreng in de werkgroep en, indien nodig en ge-

accordeerd door het federatief overleg, een financiële bijdrage naar rato. 

6. Geef de deelnemende Basisregistraties, met verplichte uitvraag bij de ove-

rige Basisregistraties de opdracht een secretariaat te vormen voor 

agendavorming en bijeenroepen van werkgroep en federatief overleg. Het 

is aan hen om dit secretariaat zelf in te vullen, dan wel uit te besteden, 

zoals dat tot nu toe is gebeurd. 

7. Leg deze afspraken in een convenant vast, ondertekent door de bestuur-

ders van beheerders en deelnemers. 

Om de overdracht van dit dossier aan de beheerders en deelnemers succesvol te 

laten verlopen biedt de stuurgroep aan om een eerste federatief overleg met 

voorbereidende werkgroep te organiseren. De agenda zou onder andere het  

convenant, nadere afspraken over secretariaat en een eerste werkplan kunnen 
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omvatten. Graag uw akkoord op dit punt. 

 

Met vriendelijke groet, 

De voorzitter van de stuurgroep Digikoppeling, 

 

 

 

 

Kor Brands 


