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Note: Bij verhindering graag tijdig afmelden

Alle vergaderstukken zijn te vinden op GEMMA Online in de pagina van de StUF Expertgroep.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

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

3. Goedkeuren uitgewerkte errata:

• ONV0347: Foutcode voor meer berichten met hetzelfde tijfdstipBericht

Dit is gerelateerd aan onderhoudsverzoek ONV0326 (zie agendapunt 7).

•     ONV0375: ComplexType TGO-bag-OGO-afvoeren bevat ten onrechte verplicht 

tijdstipRegistratie  .

•     ONV0379: Tabel 5.5 en 5.7 van de StUF standaard stemmen niet overeen  .

•     ONV      0380: BAG berichtencatalogus en braBOR Benoemen Openbare Ruimte  .

• ONV0383: Fout in ztc0310_ontvangAsynchroon_mutatie.wsdl met element an-

notation.

• ONV0384: indicatorOvername onterecht verplicht in een Lk03.

• ERR317: In best practices opnemen hoe relatiegrafieken te beschrijven in ver-

StUFfingsdocument.

• ERR318: Sectormodel moet default aangeven: asynchroon of synchroon

• ERR350: Gebruik van camelcase niet voorgeschreven

4. Goedkeuren ontwerpkeuzen StUF-ZKN 3.20

5. Goedkeuren RFC op StUF-ZKN 3.10:

• RFC0382: berichtcatalogus 'zs-dms' krijgt eigen namespace

6. Bespreken RFC's op StUF 3.01-onderlaag

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

•     Platslaan van gegevens   (watervaldiscussie)

7. Optioneel: behandelen openstaande errata

8. Rondvraag

9. Lunch

Ad 4. Zie KeuzenVerStUFfing_RGBZ2.0.pdf of KeuzenVerStUFfing_RGBZ2.0_met_ren-

vooi.pdf. De vorige keer zijn we geëindigd op pagina 5 (de versie zonder renvooi). Vanaf 
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daar pakken we de draad weer op. Tijdens de bespreking gaan we ervan uit dat iedereen 

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

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

Ad 5. De onderliggende Best Practice (berichtcatalogi in eigen namespace onderbrengen) is reeds 

goedgekeurd. Echter de toepassing van deze Best Practice op de zs-dms berichtcatalogus is een 

RFC op StUF-ZKN 3.10. Voor deze RFC wordt hier om goedkeuring gevraagd.

Ad 7. Zie document 'openstaande_errata.pdf  '. Dit agendapunt komt alleen ter sprake 

als er nog tijd over is. De openstaande errata hoeven niet te worden voorbereid.

http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/c/cc/Openstaande_errata.pdf

