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Doel
Het College wordt gevraagd in te stemmen met de opname van de StUF standaard op de lijst
met open standaarden.
Voordat StUF kan worden opgenomen moet wel eerst het release- en beheerbeleid worden
uitgewerkt. De afronding van deze uitwerking is gepland door de StUF regiegroep voor eind
oktober 2008.
Toelichting
Toevoeging van StUF aan de lijst met open standaarden betekent dat met name gemeenten en
ketenpartijen waarmee gemeenten samenwerken voor deze standaard een comply or explain
regime gaan toepassen. Door een expertgroep is de standaard beoordeeld op de vastgestelde
criteria: openheid, potentieel, bruikbaarheid en impact. Over alle vier de criteria is positief
geadviseerd. In een daaropvolgende openbare consultatie is het oorspronkelijke expertadvies
aangescherpt, waarbij met name het werkings- en toepassingsgebied nader gespecificeerd
zijn. Zo is de relatie met het geo-domein strikt afgebakend.
Aanleiding
In een gezamenlijke aanpak van gebruikers (destijds met name gemeenten), ketenpartijen en
leveranciers is de StUF standaard ontwikkeld voor de uitwisseling en bevraging van
basisgegevens en zaakgegevens.
Werkingsgebied en toepassingsgebieden
Het werkingsgebied van de standaard is gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten
participeren.
Het gaat om de volgende toepassingsgebieden:


de uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk
vastgestelde basisregistraties: Personen (GBA), Adressen (BRA), Gebouwen (BGA),
Kadaster (BRK), Nieuw Handelsregister (NHR) en Waarde Onroerende Zaken
(WOZ);
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de uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en
dienstenportfolio van gemeenten;
uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of
zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XMLgebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.

Welk probleem wordt daarmee opgelost?
Met de (verdere) toepassing van StUF wordt het mogelijk om bepaalde gegevens makkelijker,
adequater en efficiënter uit te wisselen en te bevragen dan zonder StUF mogelijk is.
De expertgroep constateert dat de standaard zowel een bijdrage levert aan het vergroten van
interoperabiliteit als aan leveranciersonafhankelijkheid. Voorts verwacht de expertgroep dat
de standaard bijdraagt aan de versnelling van de e-overheidsdoelstellingen.
Waar gaat het inhoudelijk over?
De StUF standaard is een metastandaard met eisen en richtlijnen voor het definiëren van een
berichtenstandaard voor een bepaald domein. De StUF standaard bestaat uit een familie van
samenhangende standaarden en maakt gebruik van de internationale internet standaarden van
W3C.
Zijn er alternatieven voor de voorgestelde keuze?
Door de expertgroep zijn geen gelijkwaardige concurrerende standaarden gevonden. Wel zijn
er aanpalende, c.q. complementaire standaarden, waarmee afstemming moet worden gezocht.
Concreet gaat het om het geo-domein en het sociale zekerheidsdomein (SuwiML).
Schets van de expertgroep en de consultatie
De leden van de expertgroep waren afkomstig uit de voornaamste belanghebbende
organisaties uit zowel de private als publieke sector, waaronder de beheerder van de StUF
standaard. Na opstelling van het rapport heeft een openbare consultatie plaatsgevonden. Van
vier partijen is in de consultatie een reactie ontvangen. Op basis daarvan is met name het
toepassings- en werkingsgebied aangescherpt.
Mogelijke consequenties van opname op de lijst met standaarden
Opname van StUF op de lijst met standaarden stimuleert standaardisatie aan de vraag- en
aanbodzijde. Aan de vraagzijde wordt snellere opschaling en verbreding van het gebruik bij
gemeenten en hun ketenpartners gestimuleerd. Aan de aanbodzijde is de verwachting dat meer
leveranciers StUF zullen adopteren.
Communicatie
Zowel het Forum Standaardisatie als het Programmabureau Nederland Open in Verbinding
zullen aandacht besteden aan de opname van StUF op de lijst met standaarden en melding
doen op hun websites.
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