
Agenda StUF Expertgroep 2015_02_18

Van

KING

Aan

Deelnemers StUF Expertgroep

CC(Jan Campschroer)

tijd/locatie Kenmerk

9:30 – 12:30 (inclusief lunch)

Utrecht CS (vergadercentrum Regardz La Vie Utrecht)

 

Betreft/datum

Agenda StUF Expertgroep 2015_02_18.odt

Note: Bij verhindering graag tijdig afmelden

Alle vergaderstukken zijn te vinden  in de map met als naam de datum van deze vergadering in dit 

menu tenzij anders vermeld.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

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

3. Status verstuffing RGBZ 2.0 naar StUF-ZKN 3.20 (Maarten van den Broek)

4. Behandelen (goedkeuren, afkeuren) openstaande RFC's op zkn0310

5. Behandelen openstaande errata op zkn0310

6. Overzicht openstaande RFC's op StUF 3.01 (Henri Korver)

7. Goedkeuren uitgewerkte errata:

• ERR0353: patch informatie in de StUF XML-Schema's

(zie 'ERR0353.zip').

• ONV0359: WSDL valideert niet

(zie 'ONV0359.wsdl.zip')

• ONV0361: Toevoegen van gegevens aan een sectormodel

(zie 'stuf0301 - ONV0361 (met renvooi).pdf')

• ONV0367: ExtraElement aardOmschrijving in KZA en ZRA

(zie 'extra-elementen - ONV0367.xls.zip')

• ONV0365: Erratum: Element omschrijving ten onrechte opgenomen in ZRA-kernge-

gevens, ONV0368: Erratum: historieMaterieel voor ZRA en KZA niet consistent en 

ONV0371: Erratum: In complexType KZARPS-kennisgeving ontbreken attributes

(zie 'bg0310_20150206-ONV0365, ONV0368, ONV0371.zip')

8. Behandelen openstaande errata

• ONV0338: codeGebeurtenis in BAG Berichtencatalogus

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

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

• ONV0344: extraElementen in TGOPND

• ONV0347: Foutcode voor meer berichten met hetzelfde tijfdstipBericht

• ONV0348: mapping Bg0310-Bg0204 WoonplaatsWaarinGelegen

• ONV0349: BAG - WOZ
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• ERR0350: Gebruik van camelcase niet voorgeschreven

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

• ONV0355: Antwoordberichten bevatten te weinig historieFormeel-elementen

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

en einddatumTijdvakGeldigheidBAG

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

ben compleet eigen eigenschappen

• ONV0369: Zetten totalDigits en fractionalDigits bij definiëren simpleTypes

• ERR0370: Erratum: Foutieve simpleTypes binnen KOZ, KOZKOZVAN en KOZKOZ-

NAR 

•     ERR0372: SBI tabel wordt niet ondersteund in Bg0310   

9. Rondvraag

10. Lunch

Ad 4. Zie RFCs-zkn0310.xls  .zip. Veel van de RFC's lijken achterhaald. Maar dat moet wel 

nog even formeel gezamenlijk worden vastgesteld in de groep.

Ad 5. Zie Openstaande-Errata-zkn0310.xls  .zip.

Ad 6. Gaan we tijdens het verstuffen van RGBZ 2.0 en RSGB 3.0 ook nog werken aan 

een nieuwe versie van de StUF-onderlaag? Zo ja, welke (soort) RFC's nemen we dan 

mee en welke niet. Alleen het laaghangende fruit? Zie RFCs-stuf0301.xls.zip  .
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