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Aansluiten op de pre is nog niet klaar



Algemene uitgangspunten
1. Altijd eerst succesvol (en 100% volgens de standaard) aansluiten op Pre vóór Prod
2. Reguliere planning aansluiting Pre tot 4 maanden voor IWT, daarna uitzonderingen op 

afspraak
• Tijdig aansluiten omdat BG tijd nodig heeft om omgeving te vullen en te kunnen 

oefenen op de pre
• O.m. ervaringen uit de werkplaatsen bevestigen dat een partij hier tijd voor nodig 

heeft
3. Vanaf 1 maand voor IWT geen nieuwe aansluiting op Pre meer (en daarmee dus ook niet 

meer op Prod)
• Uiteraard wordt het aansluiten na IWT weer mogelijk
• Maand voor IWT is inregelmaand voor de productieomgeving
• Waar aansluiten niet tijdig mogelijk is worden in overleg tijdelijke alternatieve 

maatregelen ingezet



Algemene uitgangspunten
4. Technisch aansluiten Prod (digikoppeling) ruim voor functioneel aansluiten
5. Uitgangspunt aansluiting Prod (digikoppeling en functioneel) zelfde leverancier als Pre
6. Aansluiting Prod primair afgestemd en gepland tussen leverancier en aansluitteam c.q. 

KOOP
7. Digitale bevestiging van statussen aan de aan te sluiten partijen
8. IWT planning op dit moment 1 januari 2022, evt. uitstel beïnvloedt mogelijk planning 

maar niet de aanpak
9. Aansluitdocumentatie binnenkort beschikbaar op ontwikkelaarsportaal



Aansluiten op Pre tijdig afronden
1. Aansluiten, met bewijsvoering
2. Ook digikoppeling 100% volgens de standaard

• (vb. Ping-Pong, acknowledgement direct)
3. Tijdig is regulier uiterlijk 4 maanden voor IWT, uitzonderingen i.o.m. aansluitteam en 

KOOP concreet plannen



Technisch koppelen begint zo snel mogelijk
1. Digikoppeling volgens de standaard gerealiseerd door zelfde partner als Pre
2. Wijziging van digikoppeling partner:

1.Zo spoedig mogelijk te melden door leverancier
2.Wordt ter bevestiging digitaal aan de aan te sluiten partij voorgelegd
3.Met de nieuwe leverancier(s) eerst weer aansluiting op Pre

3. Productie (inclusief SWF) heeft eigen API Key nodig, proces nog niet definitief



Functioneel aansluiten
1. Start moment afhankelijk van vulling DSO (BS & RTR), verwacht in juli/augustus
2. Autorisatie van de koppeling
• STAM en STTR: 

• aansluiten op basis van pre
• digitale bevestiging naar aangesloten partij
• aansluitvoorwaarden productie moeten worden goedgekeurd door BG voor IWT 

(moment en proces nog in bewerking)
• STOP: aanvullende expliciete toestemming van BG noodzakelijk voor er aangesloten 

wordt (formulieren zijn beschikbaar)



Acties 
1. Aansluiten op pre zo spoedig mogelijk, 4 maanden voor IWT afgerond. Waar niet mogelijk 

overleg BG en mogelijk tijdelijke alternatieve maatregelen
2. Eventuele wijzigingen t.o.v. pre (bijv. digikoppeling) zo snel mogelijk doorgeven
3. Aansluitteam en KOOP bespreken in overleg met leveranciers de individuele planningen
4. Aansluiting voor STOP, zo snel mogelijk de formele kant regelen in afstemming met KOOP

Nog open
1. Aansluitplanning functioneel: nog afhankelijk van beschikbaar zijn van gevulde 

productieomgeving. Wordt gecommuniceerd via ontwikkelaarsportaal zodra bekend.

Aanvullende opmerking
1. Voor zelfbouwers: worden voor dit thema gezien als ontwikkelaars. Indien zelf-

ontwikkeling niet uit aansluitdossier blijkt, dan afstemmen met aansluitteam




