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Betreft Verzoek tot het organiseren van een open sessie over Stuf 

Geachte heer Oberendorff, 

Namens de PSB verzoek ik het Buro Forum Standaardisatie om de organisatie ter 
hand te nemen van een open sessie met vertegenwoordigers van grote uitvoerders en 
decentrale overheden. Dit om van gedachten te wisselen over een haalbaar draagvlak 
voor de doorontwikkeling van Stuf, mogelijk tot Stelselstandaard, en wat nodig zou zijn 
om dit te realiseren. 

Tevens verzoek ik je Anton van Weel (ICTU, stelselarchitect) en mijzelf bij dit proces 
te betrekken. De brief van NHR aan Peter Welling is als bijlage toegevoegd. 

Met vrienj 

Arnold Re/n 

Pagina 1 van 1 

FS-20121105.09A

http://www.riJksoverheid.nl
mailto:arnold.reinders@minbzk.nl


tl ^ 
ï ' 0 % 1. S -fi Kamer van Koophandel Nederland 

Koningskade 30 
Postbus 171 2501 CD Den Haag 
T (070) 31 43 403 F (070) 32 46 005 
www.Kvh.nl 

Programmaraad Stelsel Basisregistraties 
T.a.v. de heer drs.P.Welling 
Ministerie van Binnenlandse zaken 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

uw kenmerk 

bi j lagen 

ons kenmerk 

PJO6948/BHR2012 
onderwerp 

Stu F 

datum 
23 augustus 2012 
e-mall 
peter.jong@kvk.nl 

Geachte heer Welling, 

Met onze brief van 12 februari 2012 stelden wij bij de PSB de kwestie van het werkingsbereik van de 
berichtenstandaard StUF aan de orde en verzochten wij u een ondersteuningsverzoek richting Bureau 
Forum Standaardisatie te formuleren. 
In reactie hierop berichtte u bij brief van 5 april jl. de aanpak hiertoe met ons te willen bespreken. 
Op 25 juli jl. heeft dit overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van BZK, KING, Bureau Forum 
Standaardisatie en de Stuurgroep Aansluiten Handelsregister. 
In het overieg is een aantal mogelijke stappen rond de (verbreding van de) werkingssfeer van StUF 
onderkend: 
1. Implementatie van de huidige versie van StUF bij gemeenten conform de bestaande bestuuriijke 

afspraken; 
2. Doorontwikkeling StUF, mogelijk tot stelselstandaard; 
3. Standaardisatietraject rond stelselstandaard. 

Het eerste traject loopt onder verantwoordelijkheid van KING. Het derde traject is afhankelijk van de 
uitkomsten van het tweede. 
Voor de start van dit tweede traject doen wij, vanuit laatstgenoemd overleg, het voorstel een open sessie 
te organiseren met vertegenwoordigers van grote uitvoerders en decentrale overheden, dit om van 
gedachten te wisselen over een haalbaar draagvlak voor een dergelijk traject en wat nodig zou zijn om dit 
te realiseren. 
Concreet verzoek aan de PSB is om het Bureau Forum Standaardisatie te vragen de organisatie van 
deze bijeenkomst op zich te nemen. 
KING en de in de Stuurgroep Aansluiten Handelsregister vertegenwoordigde partijen hebben 
aangegeven een faciliterende rol in de vorm van inbreng van kennis en ervaring te willen spelen. 

Graag vernemen wij uw reactie. 

Met vriendelijke groet. 

Stuurgroep Aansluiting Handelsregister 

Jong 
Plv. voorzitter 
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