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Agenda:

1. Opening en mededelingen

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

3. Goedkeuren gecorrigeerde StUF-protocolbindingen 

4. Goedkeuren RFC0387: platslaan van gegevens

5. Goedkeuren ontwerpkeuzen StUF-ZKN 3.20 (beginnend vanaf pag. 7)

• o.a. de generieke discussie over de richting van relaties

6. Bespreken onderhoudsverzoeken:

• Zoeken met StUF-BG op delen van woorden zoals bedrijfsnaam

• Het laten vervallen van Bv04 en uitbreiden van Bv03

7. Vaststellen van RFC's die meegenomen worden in StUF 3.02

8. Optioneel: behandelen openstaande errata

• ERR301:   Duidelijkere wijze van restriction van attributen. 

•     ERR0326:       Foutcodes ten onrechte beperkt tot synchrone kennisgevingen   

• ONV0328: Sorteervolgorde in samengestelde berichten is niet altijd te bepalen

• ONV0338: codeGebeurtenis in BAG Berichtencatalogus

• ONV0344: extraElementen in TGOPND

• ONV0348: mapping Bg0310-Bg0204 WoonplaatsWaarinGelegen

• ONV0349: BAG - WOZ

• ONV0354: Relatie naar VvE kan niet gelegd op grondperceel app. complex

• ONV0360: Onduidelijkheid m.b.t. extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG 

en einddatumTijdvakGeldigheidBAG

• ERR0364: Vraageselectie en vraagScope gebruiken zelfde restrictionbase maar heb-

ben compleet eigen eigenschappen

•     ERR0372: SBI tabel wordt niet ondersteund in Bg0310   

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

terwijl specificaties zeggen dat deze leeg moet zijn   

• ONV0343: Zoeken met StUF-BG op delen van woorden zoals bedrijfsnaam

9. Rondvraag
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10. Lunch

Ad 3. Zie document 'stuf.bindingen.030202.pdf' en 'stuf.bindingen.030202MetRenvooi.pdf'. 

Tijdens de onwikkeling van het koppelvlak Digikoppeling Adapter Intern kwamen een aantal 

fouten aan het licht in de bestaande protocolbindingen van StUF. In de bovenstaande docu-

menten zijn de fouten verbeterd. Indien goedgekeurd is het de bedoeling dat deze errata 

worden meegenomen in de volgende patch.

Ad 5. Zie KeuzenVerStUFfing_RGBZ2.0.pdf of KeuzenVerStUFfing_RGBZ2.0_met_ren-

vooi.pdf. De vorige keer zijn we geëindigd bovenaan pagina 7 (de versie zonder renvooi). 

Vanaf daar pakken we de draad weer op. Tijdens de bespreking gaan we ervan uit dat ieder-

een zijn feedback baseert op de versie zonder renvooi. Dan staat voor iedereen de tekst op

dezelfde plek c.q. pagina, wel zo handig.

Ad 7. Zie 'onderhoudsverzoeken.xls' in de bijlage van de email. Deze spreadsheet is uitge-

breid met het veld “Voorstel” (kolom H). Deze kolom bevat de volgende waarden:

stuf0302: RFC wordt in stuf0302 meegenomen

stuf0302?: RFC wordt misschien in stuf0302 meegenomen

stuf0400: RFC wordt in stuf0400 of hoger meegenomen

stuf0400?: RFC wordt misschien in stuf0400 of hoger meegenomen

Afvoeren: RFC wordt afgevoerd

?: RFC is nog niet duidelijk wat met de RFC gedaan moet worden

In het veld Remarks (kolom G) staat na de tag “13-5-2015, Henri Korver” de motivatie voor 

het voorstel. De achterliggende gedachte is veelal dat we alleen het laaghangende fruit mee-

nemen. Ergo: het is de bedoeling dat we aan het eind van de vergadering een selectie heb-

ben gemaakt  van de  RFC's  die meegenomen  worden in stuf0302. 

Ad 8. Dit agendapunt komt alleen ter sprake als er nog tijd over is. De openstaande errata hoeven 

niet te worden voorbereid.
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