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NOTITIE 

Betreft: Gebruik aanvullendeElementen in StUF woz 03.13 

Datum: 5 september 2014 Bijlage(n):

1. Inleiding 

Wij hebben ervoor gekozen binnen het Sectormodel WOZ, StUF woz 03.12 geen 
extraElements te gebruiken. 
 
Wij zien wel een grote toegevoegde waarde voor gebruik van aanvullendeElementen 
binnen StUF woz 03.13. AanvullendeElementen maken het mogelijk om gegevens uit te 
wisselen die niet in het sectormodel zijn gedefinieerd. Door de aanvullendeElementen 
afzonderlijk volledig te definiëren in een aanvullende berichtencatalogus kunnen deze 
worden gebruikt binnen specifieke koppelvlakken gebaseerd op StUF woz 03.13. 
 
Op die manier is het eenvoudiger om een nieuwe berichtencatalogus toe te voegen aan 
een bestaand sectormodel, ook wanneer er specifiek in die berichtencatalogus attributen 
worden gebruikt, die in de rest van het sectormodel niet nodig zijn. 
 

2. Toepassing aanvullendeElementen in StUF woz 03.13 

Het gebruik van aanvullendeElementen kan mogelijk het StUF woz 03.13 model veel 
overzichtelijker maken dan de versie StUF woz 03.12. Binnen StUF woz 03.12 zijn 
namelijk binnen WDO en TAXWDO een zeer groot aantal attributen gedefinieerd, die 
uitsluitend worden gebruikt voor de taxatie van specifieke objecten met behulp van 
TIOX. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de taxatie van Motorbrandstof-
verkooppunten (MBVP) en van recreatieterreinen. 
 
Bij het gebruik van het concept van aanvullendeElementen kan er bijvoorbeeld een apart 
koppelvlak/berichtencatalogus worden gedefinieerd voor MBVP In dat koppelvlak wordt 
dan niet alleen het desbetreffende taxeerObjectVerzoek etc. gedefinieerd, maar kunnen 
ook alle specifieke attributen (aanvullendeElementen) voor het taxeren van deze 
categorie objecten worden opgenomen. Al deze specifieke elementen kunnen dan 
verwijderd worden uit de kern van StUF woz 03.13, waardoor dit veel overzichtelijker 
wordt. 
 
Met behulp van dit concept wordt het ook veel eenvoudiger om later een categorie 
objecten toe te voegen aan de taxatieservices van TIOX. Wanneer bijvoorbeeld de 
taxatiewijzer hotels ook ondersteund gaat worden door TIOX zullen daarvoor 
aanvullende attributen nodig zijn (sterren van hotel, vergaderzalen, etc.). Deze kunnen 
dan allemaal worden vastgelegd in een afzonderlijke berichtencatalogus TIOX Hotels. 
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3. Tijdpad aanvullendeElementen in StUF woz 03.13 

Wij willen gezien een aantal wijzigingsbehoeften binnen korte tijd een nieuwe versie 
(03.13) van StUF woz uitbrengen. Om daarin gebruik te kunnen maken van het concept 
van aanvullendeElementen, moet deze mogelijkheid wel bestaan in de StUF onderlaag. 
 
Daarom zie we graag dat op korte termijn deze mogelijkheid in de onderlaag wordt 
opgenomen, zodat we in het restant van 2014 de versie StUF woz 03.13 kunnen 
afronden. 
 
 


