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1

Inleiding

Dit document bevat de voorwaarden waaraan Gemeenten, Gecertificeerde
Instellingen en Veilig Thuis organisaties moeten voldoen om aan te kunnen sluiten
op de JUstitie BErichten Service (JUBES).
Per partij worden de voorwaarden beschreven.

1.1

Algemene richtlijnen berichtverkeer:
Een aangesloten partij:
1

2
3

Is verantwoordelijk dat alle ingestuurde berichten voldoen aan de specificaties:
a
Het gaat dan om valide XML documenten volgens de door VNG Realisatie
(Stuf voor gemeenten en Veilig Thuis organisaties) of de Justitiële
Informatiedienst (EBV voor Gecertificeerde Instellingen) verstrekte XML
schema’s.
b
Tevens dienen de aanvullende instructies uit de Koppelvlakbeschrijving
StUF of uit de EBV Codeerinstructies opgevolgd te worden.
Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een ketentest, al dan niet met
behulp van het Keten Test Platform (KTP) in geval van gewijzigde software.
Is verantwoordelijk dat een van JUBES ontvangen foutmelding bij de gebruiker
of een beheerder gemeld wordt, of dat er op zijn minst een procedure is voor
het verwerken van foutmeldingen. Dit om te voorkomen dat functionele
berichten van gebruikers zonder opvolging blijven liggen.
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2

Gemeenten

2.1

Rollen
Voor het college van B&W worden drie rollen onderkend:
1
VerzoekerVTO
Indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) door de gemeente, of de door de
gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder, bij de Raad voor de
Kinderbescherming (RvdK).
2
RegisseurZorgaanbod
Ontvangen van (spontane) notificaties vanuit justitiepartijen, die niet zijn
gerelateerd aan eerdere berichten vanuit de gemeente. Gemeenten krijgen deze
notificaties ten behoeve van hun regie-functie.
3
OntvangerMelding
Ontvangen van een VT-Melding afkomstig van stichting HALT en de Nationale Politie,
waarvan de beoordeling ligt bij de lokale Veilig Thuis organisatie. Gemeenten krijgen
dit bericht vanwege hun regie-functie en in de rol van toeleider naar jeugdzorg.
Voor elke bovengenoemde rol kan het college een apart Digikoppeling ebMS
aansluitpunt realiseren of meerdere rollen combineren op één Digikoppeling ebMS
aansluitpunt.

2.2

Aangesloten met eigen Digikoppeling ebMS aansluitpunt
Het college van B&W verklaart schriftelijk en ondertekend dat aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1
Het college van B&W heeft een eigen OIN
Dit nummer wordt gebruikt voor het identificeren van de gemeente in berichten van
en naar de JUBES;
Daarenboven verklaart het college van B&W schriftelijk en ondertekend dat per
aansluitpunt aan de volgende voorwaarden is voldaan:
2

Het
a
b
c
d
e

3

aansluitpunt beschikt over:
Internet aansluiting of aansluiting op Diginetwerk;
Een adapter die Digikoppeling ebMS 2.0 compliant is;
De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet
c.q.
PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die beheerder/eigenaar is
van het aansluitpunt;
Gevalideerde toepassingssoftware, getest tegen JUBES-ketentestplatform
(KTP) of rechtstreeks met ketenpartners, waarmee wordt voldaan aan de
actuele StUF-koppelvlak (JUBES) specificatie.

Het college van B&W heeft voor de betreffende bedrijfsprocessen en de bij het
aansluitpunt toegepaste informatiesystemen, een stappenplan gevolgd om
beveiligingsmaatregelen te implementeren, bestaande uit:
a
Een baselinetoets BIG uit de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).
b
Een GAP-analyse BIG uit de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).
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c

Het opstellen en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan op basis
van de resultaten van de GAP-analyse BIG.

De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd en de
documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van
Justitie en Veiligheid.
4

Indien het college van B&W de gegevensverwerking uitbesteed heeft aan een
derde (als bewerker), beschikt de gemeente over een bewerkersovereenkomst
met deze derde conform de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).

5

Bij aanpassingen in de berichtdefinities conformeert het college van B&W zich
aan de planning die in ketenverband voor die release wordt afgesproken.

6

De verantwoordelijke voor JUBES, de minister van Justitie en Veiligheid, kan
een audit verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het
college van B&W zal hieraan medewerking verlenen.

Indien het college van B&W de rol niet zelf uitvoert maar dit door een derde namens
hem laat doen, dient het college zich ervan te vergewissen en te verklaren dat aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan en voldaan zal blijven.
2.3

Aangesloten via Digikoppeling ebMS aansluitpunt van een (gemeentelijk)
samenwerkingsverband
Het college van B&W verklaart schriftelijk en ondertekend dat aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1
Het college van B&W heeft een eigen OIN
Dit nummer wordt gebruikt voor het identificeren van de gemeente in berichten van
en naar de JUBES;
Daarenboven verklaart het college van B&W schriftelijk en ondertekend dat per
aansluitpunt aan de volgende voorwaarden is voldaan:
2

Het
a
b
c
d
e
f

3

aansluitpunt beschikt over:
Internet aansluiting of aansluiting op Diginetwerk;
Een adapter die Digikoppeling ebMS 2.0 compliant is;
De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet
c.q.
Organisatie-indentificatienummer (OIN) van de organisatie die
beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt;
PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die beheerder/eigenaar is
van het aansluitpunt;
Gevalideerde toepassingssoftware, getest tegen JUBES-ketentestplatform
(KTP) of rechtstreeks met ketenpartners, waarmee wordt voldaan aan de
actuele StUF-koppelvlak (JUBES) specificatie.

Het college van B&W heeft voor de betreffende bedrijfsprocessen en de bij het
aansluitpunt toegepaste informatiesystemen, een stappenplan gevolgd om
beveiligingsmaatregelen te implementeren, bestaande uit:
d
Een baselinetoets BIG uit de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).
e
Een GAP-analyse BIG uit de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).
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f

Het opstellen en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan op basis
van de resultaten van de GAP-analyse BIG.

De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd en de
documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van
Justitie en Veiligheid.
4

Indien het college van B&W de gegevensverwerking uitbesteed heeft aan een
derde (als bewerker), beschikt de gemeente over een bewerkersovereenkomst
met deze derde conform de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).

5

Bij aanpassingen in de berichtdefinities conformeert het college van B&W zich
aan de planning die in ketenverband voor die release wordt afgesproken.

6

De verantwoordelijke voor JUBES, de minister van Justitie en Veiligheid, kan
een audit verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het
college van B&W zal hieraan medewerking verlenen.

Indien het college van B&W de rol niet zelf uitvoert maar dit door een derde namens
hem laat doen, dient het college zich ervan te vergewissen en te verklaren dat aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan en voldaan zal blijven.

2.4

Aangesloten via SaaS oplossing van een derde partij
Het college van B&W verklaart schriftelijk en ondertekend dat aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1
Het college van B&W heeft een eigen OIN
Dit nummer wordt gebruikt voor het identificeren van de gemeente in berichten van
en naar de JUBES;
Daarenboven verklaart het college van B&W schriftelijk en ondertekend dat per
aansluitpunt aan de volgende voorwaarden is voldaan:
2

Het
a
b
c
d
e
f

3

aansluitpunt beschikt over:
Internet aansluiting of aansluiting op Diginetwerk;
Een adapter die Digikoppeling ebMS 2.0 compliant is;
De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet
c.q.
Organisatie-indentificatienummer (OIN) van de organisatie die
beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt;
PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die beheerder/eigenaar is
van het aansluitpunt;
Gevalideerde toepassingssoftware, getest tegen JUBES-ketentestplatform
(KTP) of rechtstreeks met ketenpartners, waarmee wordt voldaan aan de
actuele StUF-koppelvlak (JUBES) specificatie.

Het college van B&W heeft voor de betreffende bedrijfsprocessen en de bij het
aansluitpunt toegepaste informatiesystemen, een stappenplan gevolgd om
beveiligingsmaatregelen te implementeren, bestaande uit:
a
Een baselinetoets BIG uit de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).
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b
c

Een GAP-analyse BIG uit de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).
Het opstellen en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan op basis
van de resultaten van de GAP-analyse BIG.

De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd en de
documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van
Justitie en Veiligheid.
4

Indien het college van B&W de gegevensverwerking uitbesteed heeft aan een
derde (als bewerker), beschikt de gemeente over een bewerkersovereenkomst
met deze derde conform de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).

5

Bij aanpassingen in de berichtdefinities conformeert het college van B&W zich
aan de planning die in ketenverband voor die release wordt afgesproken.

6

De verantwoordelijke voor JUBES, de minister van Justitie en Veiligheid, kan
een audit verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het
college van B&W zal hieraan medewerking verlenen.

Indien het college van B&W de rol niet zelf uitvoert maar dit door een derde namens
hem laat doen, dient het college zich ervan te vergewissen en te verklaren dat aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan en voldaan zal blijven
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3

Gecertificeerde Instellingen

3.1

Aangesloten via KIJ
De gecertificeerde instelling verklaart schriftelijk en ondertekend dat aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

3.2

1

De gecertificeerde instelling beschikt over:
a
Een Organisatie-identificatienummer (OIN)
Dit nummer wordt gebruikt voor het adresseren van de gecertificeerde
instelling;
b
Een SYSDA identificatienummer
Dit nummer wordt gebruikt voor de identificatie van de juridisch
verantwoordelijke instantie;
c
Een aansluiting op Keten Informatievoorziening Jeugdzorg (KIJ) die
gebruikt wordt voor het berichtenverkeer;
d
Gevalideerde toepassingssoftware, getest tegen JUBES-ketentestplatform
(KTP) of rechtstreeks met ketenpartners.

2

Is aangesloten op het JeugdzorgNet van Jeugdzorg Nederland en heeft voor de
betreffende bedrijfsprocessen en de bij het aansluitpunt toegepaste
informatiesystemen door middel van een toets vastgesteld dat is voldaan aan
de actuele Aansluitvoorwaarden JeugdzorgNet.

3

Indien de gecertificeerde instelling de gegevensverwerking uitbesteed heeft
aan een derde (als bewerker) beschikt de gecertificeerde instelling over een
bewerkersovereenkomst met deze derde conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

4

Bij aanpassingen in de berichtdefinities conformeert de gecertificeerde
instelling zich aan de planning die in ketenverband voor die release wordt
afgesproken.

5

De verantwoordelijke voor JUBES, de minister van Justitie en Veiligheid, kan
een audit verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. De
gecertificeerde instelling zal hieraan medewerking verlenen.

Aangesloten via SAAS-leverancier of rechtstreeks
De gecertificeerde instelling verklaart schriftelijk en ondertekend dat aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
1

De gecertificeerde instelling beschikt over:
a
Een Organisatie-identificatienummer (OIN)
Dit nummer wordt gebruikt voor het adresseren van de gecertificeerde
instelling;
b
Een SYSDA identificatienummer
Dit nummer wordt gebruikt voor de identificatie van de juridisch
verantwoordelijke instantie;

2

De SAAS leverancier van de gecertificeerde instelling beschikt over:
a
Een internet aansluiting;
b
Een Digikoppeling compliant ebMS adapter;
c
Handelsregisternummer (HRN);
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d

e
f

De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet
c.q. Diginetwerk communiceert, voor zowel in- als uitgaand
berichtenverkeer;
PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die beheerder/eigenaar is
van het aansluitpunt;
Gevalideerde toepassingssoftware, getest tegen JUBES-ketentestplatform
(KTP) of rechtstreeks met ketenpartners.

3

Voor de betreffende bedrijfsprocessen en informatiesystemen toegepast bij het
aansluitpunt door middel van een toets, is vastgesteld dat voldaan is aan NEN
7510 of ISO 27001 en zijn de maatregelen getroffen conform de uitkomst van
deze toets. De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd
en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van
Justitie en Veiligheid.

4

Indien de gecertificeerde instelling de gegevensverwerking uitbesteed heeft
aan een derde (als bewerker) beschikt de gecertificeerde instelling over een
bewerkersovereenkomst met deze derde conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

5

Bij aanpassingen in de berichtdefinities conformeert de gecertificeerde
instelling zich aan de planning die in ketenverband voor die release wordt
afgesproken.

6

De verantwoordelijke voor JUBES, de minister van Justitie en Veiligheid, kan
een audit verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. De
gecertificeerde instelling zal hieraan medewerking verlenen.
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4

Veilig Thuis organisaties

De Veilig Thuis organisatie verklaart schriftelijk en ondertekend dat aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1

De VT SAAS-leverancier beschikt over:
a
Een internet aansluiting;
b
Een Digikoppeling compliant ebMS adapter;
c
Handelsregisternummer (HRN);
d
De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op
internet c.q. Diginetwerk communiceert, voor zowel in- als uitgaand
berichtenverkeer;
e
PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die
beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt;
f
Gevalideerde toepassingssoftware geschikt voor de verzending en
verwerking van de jeugdbescherming- en/of VT-melding berichten,
die getest is tegen het JUBES-ketentestplatform (KTP) of
rechtstreeks met ketenpartners.

2

Veilig Thuis beschikt over:
a
Een eigen Organisatie-identificatienummer;
Dit nummer wordt gebruikt voor het adresseren van de
gecertificeerde instelling;
b
Een SYSDA-identificatienummer.
Dit nummer wordt gebruikt voor de identificatie van de juridisch
verantwoordelijke instantie.

3

Voor de betreffende bedrijfsprocessen en informatiesystemen toegepast bij het
aansluitpunt door middel van een toets, is vastgesteld dat voldaan is aan NEN
7510 of ISO 27001 en zijn de maatregelen getroffen conform de uitkomst van
deze toets. De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd
en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van
Justitie en Veiligheid.

4

Indien de Veilig Thuis organisatie de gegevensverwerking uitbesteed heeft aan
een derde (als bewerker) beschikt de Veilig Thuis organisatie over een
bewerkersovereenkomst met deze derde conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

5

Bij aanpassingen in de berichtdefinities conformeert de Veilig Thuis organisatie
zich aan de planning die in ketenverband voor die release wordt afgesproken.

6

De verantwoordelijke voor JUBES, de minister van Justitie en Veiligheid, kan
een audit verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. De Veilig
Thuis organisatie zal hieraan medewerking verlenen.
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