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Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst) 

3. Goedkeuren openstaande RFC's voor stuf0302:

• RFC0134: In vrije berichten toestaan om geen stuurgegevens te gebruiken

•     RFC0406: verwijderen waarde "zaakInfo" in vrije berichten

•     RFC0404: Gebeurtenis opnemen in kennisgeving parameters 

•     RFC      0405      : Verwijderen samengestelde kennisgeving

• RFC0413: Overbodig maken nillable=”true” in StUF-schema’s

• RFC0415: Verbieden van het gebruik van attributes in StUF-berichten

4. Wildcards versus “StUF:exact”-attribute

5. Uitbreiding StUF-onderlaag met JSON/REST (presentatie Henri Korver)

6. Besluitvorming errata / onderhoudsverzoeken:

• ONV0421: schema-loop in scope van zaak-vraagberichten

• ONV0411:   gebruik attribuut in vraagscope niet consistent

• ONV0330: Erratum: Ontbreken overlijdensdatum in NPS-historieMaterieel

• ONV0349: BAG - WOZ

• ONV0377:   xsd StUF vereist aanwezigheid ZKN:gerelateerde in relatie-entiteit 

terwijl specificaties zeggen dat deze leeg moet zijn

7. Verdere bespreking 'keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf' aan de hand van oplegnotitie 

oplegnotitie keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf''

8. Rondvraag

9. Lunch

Ad 4. In de laatse discussies op het forum (zie RFC0418: Introduceren van wildcards in 

StUF-bevragingen) zijn nieuwe vragen naar voren gekomen:

• Hoe gaan we om met wildcards als het simpleType van het element geen wildcards toe-

staat?

• Is er behoefte aan escape karacters om wildcards te omzeilen?
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• Kun je wildcards al gebruiken in stuf0301 (bijv. zoals nu in RSGB-bevragingen gebeurt, of

conflicteert dat met het StUF:exact attribuut?

Ad 6. Het is de bedoeling dat deze onderhoudsverzoeken afgehandeld worden.

Ad 7. De vorige keer hebben we de eerste vier punten van de oplegnotitie besproken en 

kwamen we niet toe aan het vijfde punt. We zullen daar de draad weer oppakken.


