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Algemene uitgangspunten

1. Altijd eerst succesvol (en 100% volgens de standaard) aansluiten op Pre vóór Prod

• Volgens uitgangspunten bij uitstel: voor 1 oktober op Pre, oefenperiode bruto 9 mnd.

2. Reguliere planning aansluiting Pre tot 6 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 (n.t.b. wanneer)

• 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

• Kan op korte termijn beginnen

5. Functioneel aansluiten Prod afhankelijk van content beschikbaarheid in Prod

• Aansluitcontent, BS / RTR

• Verwacht 2021/08

6. Uitgangspunt aansluiting Prod (digikoppeling en functioneel) zelfde leverancier als Pre

• Wordt bevestiging van opgevraagd

7. Aansluiting Prod primair afgestemd en gepland tussen leverancier en aansluitteam c.q. 
KOOP

8. Digitale bevestiging van statussen aan de aan te sluiten partijen

9. Aansluitdocumentatie binnenkort beschikbaar op ontwikkelaarsportaal



Stappen in het proces

1. Functioneel aansluiten op Pre

1.Bekende proces



Stappen in het proces

1. Functioneel aansluiten op Pre

2. Check bij BG aansluiten op Prod met zelfde software als in Pre (y/n vraag)

1.Check zodra tenminste één koppelvlak functioneel bewezen

2.Uitvoering check digitaal op basis van mail met link naar BG

3.Indien afwijking, dan eerst opnieuw functioneel aansluiten

4.Indien geen reactie één rappel, daarna aanname “y”

5.NB: Bij volgend koppelvlak opnieuw deze vraag over software voor dat koppelvlak



Stappen in het proces

1. Functioneel aansluiten op Pre

2. Check bij BG aansluiten op Prod met zelfde software y/n

3. Informatie Leverancier ophalen (digitaal)

1.Lijst aan te sluiten BG-en naar leverancier

2.Verzoek om planning op te geven

• Voor door BG bevestigde aansluitingen

3.Digitaal rappel

4.BG ontvangt update over planning



Stappen in het proces

1. Functioneel aansluiten op Pre

2. Check bij BG aansluiten op Prod met zelfde software y/n

3. Informatie Leverancier ophalen (digitaal)

4. Systeem gereed voor technisch aansluiten

1.Digikoppelaar kan aansluiten (volgens planning)

2.100% volgens standaard

3.Ping-pong test als bewijs



Stappen in het proces

1. Functioneel aansluiten op Pre

2. Check bij BG aansluiten op Prod met zelfde software y/n

3. Informatie Leverancier ophalen (digitaal)

4. Systeem gereed voor technisch aansluiten

5. Applicatieleverancier kan aansluiten (unattended)

1.Bewijsvorming analoog aan Pre

2.Koop afgevangen in keten, mag niet publiceren

Informatie voor de aan te sluiten partijen is gepubliceerd op ADS site:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/juni/aansluiten-productie/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/juni/aansluiten-productie/


Demo
(Wim van der Giessen)



Verder in proces

1. Aansluitvoorwaarden DSO zijn van toepassing bij gebruik

2. Aansluitvoorwaarden LVBB expliciet accepteren door BG

• Vergelijkbaar met proces voor aansluiting Pre omgeving

• Leverancier laat BG ondertekenen en geeft door aan KOOP



Essentie

1. Altijd eerst aansluiting op Pre

2. Opvolging per koppelvlak (hoeft niet op elkaar te wachten)

3. Actie BG beperkt tot bevestiging leverancierskeuze

1.En waar nodig opdrachtverstrekking aan leveranciers

4. Actie leveranciers

1.Planning afstemmen met klant

2.Planning digitaal melden (en waarmaken)

3.Aansluiten in principe unattended, waar nodig met ondersteuning

4.Opleveren bewijs van de aansluiting

5. Monitor en opvolging als bij Pre

Aandachtspunt:

• Heeft BG aparte testomgeving, zo nee welke afspraken worden daar dan over gemaakt!
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https://mysubdomain.formtitan.com/ft648316cc16
22638339461_copy#/











1.

2. Formulier wordt ingediend en resultaten zijn beschikbaar 

in Salesforce.
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Terug naar 
presentatie


