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Agenda: 
1. Opening en mededelingen.  
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst) 
3. Goedkeuren uitgewerkte errata: 

 ONV0451: Foutje in uitleg parameter 'indicatorHistorie'  

 ONV0459: Alternatief scenario aanvullendeElementen 

 ERR0468: Correctie in paragraaf 6.3.3 van de StUF standaard 

 ERR0476: Draai de wijzigingen in de best practices nav ERR0401 terug. 

 ERR0445: Geen vrije berichten gebruiken als restrictions op enkelvoudige 
kennisgevingen worden toegepast 

4. Goedkeuren patch 26 
5. Goedkeuren uitgewerkte RFC’s: 

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

 RFC0473: Wijzig de term 'kerngegevens' in 'matchinggegevens' 

 RFC0478:Tijdzone in tijdstipBericht? 
6. Status doornemen RFC’s: 

 RFC0470: Plaats stuurgegevens in SOAP header ipv payload 

 RFC: Uniforme basisstructuren versus maatwerk 

 RFC0423: StUF uitbreiden met JSON (en mogelijk andere formaten) 
7. Bespreking gegenereerde basisschema’s RSGB 3.0 op hoofdlijnen  
8. Verschillenanalyse ‘RSGB Bevragingen’ in ontwikkel- en ontdekspoor 
9. Doornemen status errata: 

 ONV0477: Uitbreiden StUF:BinaireInhoud-basis ivm xop:include implementaties 

 ONV0455: Problemen met bagCOR i.c.m. beginGeldigheid en eindGeldigheid. 
10. Rondvraag 
11. Lunch 
 
Ad 4. Zie de zip-bestanden stuf0301_20170307_pre-patch26.zip, bg0310_20170307_pre-
patch26.zip, zkn0310_20170307_pre-pat.ch26.zip en ztc0310_20170307_pre-patch26.zip. 
 
Ad 5. Zie ‘stuf0302-uitgewerkteRFCs.zip’. De uitwerking van RFC0478 is meegenomen in de 
uitwerking van RFC0413. 
 
Ad 7. Zie ‘bg0320.zip’, ‘Vertaalalgoritme IM naar stuf0302.docx’ en ‘Review bg0320.xlsx’. Dit is een 
sneak preview. De gegenereerde schema’s worden op dit moment intern gereviewd door KING en 
zijn nog aan wijzigingen onderhevig. In de excelsheet kunt u de status zien van dit proces. Als dit 
proces is afgerond zal een nieuwe versie van de schema’s worden aangeboden aan de StUF 
Expertgroep ter goedkeuring. In de vergadering zullen de belangrijkste openstaande keuzes 
worden besproken. Tevens zal aan de groep gevraagd worden of de schema’s op hoofdlijnen 
voldoen aan de verwachting en wat de handigste manier is om de schema’s te reviewen. 
 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/foutje-uitleg-parameter-indicatorhistorie
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/aanvullendeelementen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/correctie-paragraaf-633-van-de-stuf-standaard
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/vervang-gebruik-fixed-waarde-voor-entiteittype-attribute-voor
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/geen-vrije-berichten-gebruiken-als-restrictions-op-enkelvoudige
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/geen-vrije-berichten-gebruiken-als-restrictions-op-enkelvoudige
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-overbodig-maken-nillable
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/wijzig-de-term-kerngegevens-matchinggegevens
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/tijdzone-tijdstipbericht
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/plaats-stuurgegevens-soap-header-ipv-payload
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/uniforme-basisstructuren-versus-maatwerk
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-stuf-uitbreiden-met-json-en-mogelijk-andere-formaten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/uitbreiden-stufbinaireinhoud-basis-ivm-xopinclude-implementaties
https://discussie.kinggemeenten.nl/comment/4427#comment-4427
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/7/72/Stuf0301_20170307_pre-patch26.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/4/41/Bg0310_20170307_pre-patch26.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/4/41/Bg0310_20170307_pre-patch26.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/8/89/Zkn0310_20170307_pre-patch26.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/3/37/Ztc0310_20170307_pre-patch26.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f1/Stuf0302-uitgewerkteRFCs.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/7/71/Bg0320.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/9/97/Vertaalalgoritme_IM_naar_stuf0302.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/a/a8/Review_BG0320.zip
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Ad 8. Zie ‘RSGBBevragingenOntwikkelspoor.zip’ en ‘VerschilAnalyseRsgbBevragingen.pdf’.  
 

http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/3/3d/RSGBBevragingenOntwikkelspoor.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/9/9c/VerschilAnalyseRsgbBevragingen.pdf

