
Agenda StUF Expertgroep 2014_05_21

Van

KING

Aan

Deelnemers StUF Expertgroep

CC

tijd/locatie Kenmerk

9:30 – 12:30 (inclusief lunch)

Utrecht CS (vergadercentrum Regardz La Vie Utrecht)

 

Betreft/datum

Agenda StUF Expertgroep 2014_05_21.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. Goedkeuren uitgewerkte errata

• ERR320:   Foutmelding in SoapUI terwijl XML-Spy valideert

• ERR321: Tabel 5.5 komt niet overeen met bullet 9 daaronder

• ERR277: transformatie Bg0204 naar Bg0310 levert ongeldig bericht op

4. Backwards compatibiliteit en errata  (Jan Campschroer)

5. Behandelen openstaande errata:

• ERR315  :   Mapping AOA naar ADR BG0204 niet correct

• ERR279: Platgeslagen gegevens en historie

• ERR307: Correspondentieadres en andere contactgegevens zitten niet in zakLk01

• ERR  276  : Ontbrekende Bv01-operations in wsdl-files

• ERR293: BRA-HNU woonplaatsWaarinGelegen

• ERR  296: Corrigeren van fouten in initiële vulling (zie ook ERR305)

• ERR305  :   Confrontatie BAG/WOZ en berichtencatalogus BAG

• ERR254: Welke waarde(n) teruggeven bij een vraag op peiltijdstip materieel en 

formeel?

• ERR289: overhevelen complexTypes naar 'stuf0301.xsd' en 'zkn0310_simpleTy-

pes.xsd'

• ERR303: Dynamisch toevoegen van nieuwe gegevens in een StUF-bericht

• ERR308: Belangrijke identificerende gegevens bedrijf zitten niet in zakLk01

• ERR309  : Extra verbeteringen synchronisatieberichten

• ERR316  : Extra elementen Bg 0310 in verband met BAG

• ERR327  : Nieuw extra element voor het doorgeven van het %bouwgereed t.b.v. 

de WOZ

• ONV325  : Gebruik SOAP 1.1 of 1.2

• ONV326  : Foutcodes ten onrechte beperkt tot synchrone kennisgevingen
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• ONV328: Sorteervolgorde in samengestelde berichten is niet altijd te bepalen

6. Status vertaling StUF-NHR naar StUF-BG (Jan Campschroer)

7. Rondvraag

Ad 2. Zie 'Verslag StUF Expertgroep 16 april 2014.pdf'.

Ad 3. De uitwerkingen van de errata zijn zowel te vinden als bijlage in de gelinkte forumdis-

cussies als in de folder met vergaderstukken.

Ad 4. Zie 'Besluit gevraagd aan de Regiegroep - Backwards compatibiliteit en errata.pdf' in 

de folder van de vorige vergadering.

Ad 5. We doen eerst een globale scan om de lijst met openstaande errata op te schonen: 

welke errata kunnen worden afgevoerd, welke errata kunnen worden omgezet naar een 

RFC. Daarna gaan we de details in om een oplossing te vinden voor de overblijvende errata.

Ad 7. Aansluitend lunch.

https://new.kinggemeenten.nl/stuf-testplatform/fout-in-testregel-bgwz000004
https://new.kinggemeenten.nl/sites/default/files/bibliotheek/4675/20140319/Besluit%20gevraagd%20aan%20de%20Regiegroep%20-%20Backwards%20compatibiliteit%20en%20errata.pdf
https://new.kinggemeenten.nl/sites/default/files/bibliotheek/4675/20140521/Verslag%20StUF%20Expertgroep%2016%20april%202014.pdf

