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Stand van zaken (1)

1. Aansluiten pre productie

1. STAM (87,4%) en STTR (93,4%), achterstand loopt wat in

• STAM niet in alle gevallen is vervolgverwerking ook geregeld, noodzakelijk voor 
oefenen

2. STOP (43,7%)

• Technisch 95,4%

2. Uitstel IWT naar 1-1-2023

• Nog meer nadruk op oefenen: IKT (indringend keten testen) met leveranciers

• Streven blijft 100% aangesloten per 1-7-2022

• Regio/Keten-oefenen: kan alleen als iedereen in een regio is aangesloten

• Temporiseren kan dus niet



Stand van zaken (2)

4.E-herkenning level 3 uitgerold

• Loket blijft level 2

• Zie IPLO 
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-
informatie/wijziging-machtigingen-eherkenning/

• Zorg: ook bij leverancier per individuele betrokken medewerker level 3 
nodig

• Zorg: wordt niet breed opgepakt, te bespreken tussen leverancier en BG

5. API-keys

1.Tot 28/4 kan API-key pre-productie ook worden gebruikt voor productie

➢ Daarna dus NIET meer

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-informatie/wijziging-machtigingen-eherkenning/


Stand van zaken (3)

6. Endpoints

1. Gewijzigd, link aanpassen voor begin mei

2. Zie ontwikkelaarsportaal: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/actueel/nieu
ws/nieuwsberichten/wijziging-domeinnaam-overheids-api/

7. Aansluiten productie

1.Aansluiten productie STAM/STTR

1.Testen met leveranciers lopen (minimaal 1x per 
lev/product)

2.Nog geen afspraak: plannen

3.BG-en zitten in de wachtstand t.o.v. leveranciers

2.Blijft de pre-omgeving

1.Ja, problematiek rondom STOP separaat thema

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/actueel/nieuws/nieuwsberichten/wijziging-domeinnaam-overheids-api/


Aandachtspunten

1. Nieuwe planning, maar tijdig aansluiten blijft noodzakelijk voor de oefenperiode

2. Aansluiten pre: 

➢ Geef svp de planning door aan het aansluitteam (ook wijzigingen in de planning)

3. Testen aansluiten productie STAM en STTR => voor zover nog niet gedaan afspraken 
maken met het aansluitteam

4. Aansluiten productie STAM en STTR: na de gezamenlijke test kan dit evt. in bulk plaats 
vinden. 

➢ Aansluiting komt beetje op gang

➢ Noodzaak om dat zo snel mogelijk te doen blijkt in de praktijk

➢ Dringende vraag is ook hier: geef svp de planning door aan het aansluitteam.




