
Agenda StUF Expertgroep 2015_09_16

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 2015_09_16.odt

Note: Bij verhindering graag tijdig afmelden

Agenda:

1. Opening en mededelingen

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

3. Implementatie relatie tussen VES en MAC in bg0310

4. Fundamentele keuzes in verstuffing RGBZ 2.0 naar StUF-ZKN 3.20

• https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/modelle-

ring-rollen-van-een-betrokkene-stuf-zkn-320

• Richting van relaties in kennisgevingen

5. Roadmap StUF & Versnelling Standaardisatieproces (presentatie Henri Korver)

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

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

• RFC0122: Registratie/geldigheidgegevens objecten/gegevensgroepen

•     RFC0391: RFC voor StUF 3.01: Waardenbereik XML-attribuut “entiteittype” uit  -

breiden met namespace qualifier.

• RFC0141: RFC: materiele en formele historie.

•     RFC0146:             BUG: Opnemen kerngegevens in synchronisatieberichten   

7. Goedkeuren uitgewerkte errata

• ERR301:   Duidelijkere wijze van restriction van attributen. 

•     ONV0372: SBI tabel wordt niet ondersteund in Bg0310   

•     ONV0386:       RFC: berichtcatalogus 'zs-dms' krijgt eigen namespace   

•     ERR0394: Weglaten van het attribuut 'stuf:exact' in datums en getallen

•     ONV0398: BUG: Opnemen kerngegevens in synchronisatieberichten

•     ONV0402:       Naamgevingsconventie XML-schema's niet scherp genoeg   

8. Optioneel: behandelen openstaande errata

• ERR287: Choice in choice constructies

•     ERR0326:       Foutcodes ten onrechte beperkt tot synchrone kennisgevingen   

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

•     ONV0330: Erratum: Ontbreken overlijdensdatum in NPS-historieMaterieel

• ONV0338: codeGebeurtenis in BAG Berichtencatalogus
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• 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

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

specificaties zeggen dat deze leeg moet zijn 

•     ONV0388: Tegenstrijdigheid tussen regel en schema rond sortering Lk01 be  -

richten in braGHO_Lk03 bericht .

• ONV0396: Erratum: onnodige voorschriften <eb:Role> in StUF-protocolbindingen

9. Rondvraag

10. Lunch

Ad 6. In “rfcs voor stuf0302.xls” zijn de rfc's opgenomen die reeds geselecteerd zijn voor 

(mogelijke) opname in stuf0302. De vraag is dus of de bovengenoemde rfc's toegevoegd 

kunnen worden aan deze lijst. Het voorstel is om RFC0122 volledig af te voeren (dus ook 

geen RFC voor een latere stuf0400 versie).

Ad 7. Zie 'Goed te keuren onderhoudsverzoeken.zip' voor de voorstellen m.b.t. ONV0372, 

ONV0386, ERR0394, ONV0398 en ONV0402.

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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