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1. Doel van dit document 

Logius heeft een wijzigingsvoorstel rond de versie aanduiding van Digikoppeling opgesteld wat in het TO 

van Digikoppeling is goedgekeurd. In het voorstel wordt aangegeven dat er niet meer met een 

overkoepelende versie aanduiding gewerkt gaat worden zoals bij  versie 2.0 en 3.0 gebruikelijk was. Op 

de PToLU lijst van het Forum Standaardisatie wordt dan ook niet meer Digikoppeling 2.0 opgenomen, 

maar enkel de naam en versie van de specifieke bestanden. De onderstaande figuur geeft de 

verschillende onderdelen van de Digikoppeling standaard weer: 

 
 

 
 

Kleur Soort Document 

 Standaard documentatie 

 Ondersteunende documentatie 
 

Hiermee wordt het wel relevant dat er inzicht wordt gegeven in de samenhang van de verschillende 

onderdelen. Een partij die een WUS profiel wil implementeren moet weten welke onderdelen hierbij 

relevant zijn. Logius gaat hiertoe een overzichtsdocument opstellen waarin de samenhang tussen 

verschillende documenten en versies is opgenomen.  

Dit tijdelijke structuurdocument geeft de samenhang van de relevante Digikoppeling onderdelen aan 

totdat het Digikoppeling overzichtsdocument beschikbaar komt. Dit zal naar verwachting in het najaar van 

2017 zijn.
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2. Relevante Digikoppeling WUS-documenten 

Edukoppeling Transactiestandaard is gebaseerd op Digikoppeling WUS profielen. Tabel 1 geeft aan op 

welke specifieke Digikoppeling onderdelen deze versie van de Edukoppeling Transactiestandaard 

gebaseerd is. Deze Digikoppeling onderdelen zijn te vinden op de Digikoppeling website1.  

 

Digikoppeling onderdeel Versie Normatief Datum 

Architectuur  1.3 X 26/05/2016 

Koppelvlakstandaard WUS 3.4 X 26/05/2016 

Koppelvlakstandaard_Grote_Berichten 3.1 X 26/05/2016 

Digikoppeling Identificatie en Authenticatie 1.3 X 26/05/2016 

Beveiliging standaarden & voorschriften 1.0 X 26/05/2016 

Best Practices WUS 1.9  09/11/2014 

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten 1.4  26/05/2016 

Beheermodel en releasebeleid 1.4  26/05/2016 

Tabel 1- Overzicht van Digikoppeling onderdelen waarop deze versie van de Transactiestandaard 

gebaseerd is.  

Let op: In het najaar 2017 zullen er nieuwe versies van de bestanden komen met name in verband met 

het verwijderen van WSRM uit de teksten. Dit document heeft derhalve een beperkte geldigheidstermijn. 

Controleer de Edustandaard Edukoppeling web site voor actuele informatie. 

 

 

                                                 
1 https://www.logius.nl/standaarden/digikoppeling/architectuur-en-koppelvlakstandaarden/ 

https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/aansluitdocumentatie/Fase_2/Digikoppeling_3.0_Architectuur_v1.3.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/koppelvlakstandaarden/Digikoppeling_3.0_Koppelvlakstandaard_WUS_v3.4.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/koppelvlakstandaarden/Digikoppeling_3.0_Koppelvlakstandaard_GB_v3.1.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/koppelvlakstandaarden/Digikoppeling_Identificatie_en_Authenticatie_v1_3.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/aansluitdocumentatie/Digikoppeling_Beveiligingsstandaarden_en_voorschriften_v1.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/koppelvlakstandaarden/Digikoppeling_3.0_Best_Practices_WUS_v1.9.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/aansluitdocumentatie/Digikoppeling_Gebruik_en_achtergrond_certificaten_v1_4.pdf
https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/beheermodel/Digikoppeling_Beheermodel_v1.4.pdf
https://www.logius.nl/standaarden/digikoppeling/architectuur-en-koppelvlakstandaarden/

