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1.
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Inleiding
Het Sectormodel WOZ is geënt op StUF 03.01 en StUF bg 03.10. Daarom hebben de
xsd-schema's waarin het Sectormodel WOZ is vastgelegd, ook versienummer 03.10
gekregen (StUF woz 03.10).
Om te accentueren dat de overige documenten die behoren tot de definitie van het
Sectormodel WOZ bij deze versie van de xsd-schema's horen, hebben alle documenten
het versienummer 03.10.
Dit geldt niet voor de documenten "Versiebeheer en releasebeleid Sectormodel WOZ,
StUF woz" en "Ontwerpkeuze Landelijke Voorziening WOZ", omdat deze documenten
onafhankelijk zijn van de versie van StUF woz.
In het xsd-schema wordt binnen het StUF woz 03.10 nog een nader versie-subnummer
gebruikt.
1.1

Wijzigingen tweede patch
De wijzigingen in de tweede patch hangen voor een deel samen met wijzigingen
die zijn aangebracht (patch) in StUF bg 03.10.
Verder is van deze tweede patch gebruik gemaakt om enkele correcties aan te
brengen in de xsd-schema's (zie documentatie xsd-schema's).
De bijbehorende definities in het Gegevenswoordenboek zijn eveneens
aangebracht. Belangrijkste wijziging hierbij is de definitie van het gebruik van het
attribuut "inOnderzoek".
Verder zijn in het processchema "Verwerk melding BAG" de genoemde
inkomende berichten afgestemd op de berichten gedefinieerd in StUF bg 03.10.
In de toelichting op de processchema's is een correctie aangebracht bij proces
"Verwerk mutatie belanghebbende".
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Sectormodel WOZ binnen StUF familie
De StUF familie bestaat uit een generieke standaard (actuele versie StUF 03.01), twee
generieke modellen, namelijk basisgegevens (actuele versie StUF bg 03.10) en zaken.
Daarnaast zullen er naar verwachting diverse Sectormodellen komen. De structuur komt
tot uitdrukking in onderstaand plaatje.

3.

OSB Serviceregister en overige protocolbindingen
Alle communicatie met de Landelijke Voorziening WOZ zal verlopen via de
Overheidsservicebus (OSB). Hiervoor is het noodzakelijk dat alle mogelijke
communicatie met deze Landelijke Voorziening WOZ als "services" gedefinieerd
worden in het OSB service register (OSR). In het OSB service register worden de
specificaties per organisatie gedefinieerd. Elke gemeente en afnemer die aansluit op de
Landelijke Voorziening WOZ zal er daarom voor moeten zorgen dat de relevante
services voor de eigen gemeente worden gedefinieerd. Voor deze definitie worden
"template specificaties" in het OSR opgenomen, die men kan gebruiken.
Deze templates kunnen gezien worden als protocolbinding aan het ebMS protocol
(kennisgevingen) en WUS protocol (vraag-/antwoordberichten) die binnen de OSB
worden gebruikt. Deze bindingen behoren niet tot de vastgestelde definitie van het
Sectormodel WOZ (StUF woz 03.10). De protocolbindingen voor het
binnengemeentelijk gebruik en de communicatie met TIOX zijn wel als onderdeel van
het Sectormodel WOZ, StUF woz 03.10 vastgesteld.
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Onderdelen Sectormodel WOZ
De definitie van Sectormodel WOZ (StUF woz 03.10) ligt vast in:
- xsd-schema's
- wsdl's voor de binnengemeentelijke processen en TIOX
De structuur van deze schema's, de inhoud van en de samenhang tussen de entiteiten, de
definitie van de attributen, de structuur van de berichten (kennisgevingsberichten, vraag-/
antwoordberichten, vrije berichten) en de toepassing van de berichten is nader geschetst
in de volgende documenten, die daarmee mede behoren tot de definitie van het
Sectormodel WOZ, StUF woz 03.10:
- Objectmodel;
- Lijst met afkortingen (mnemonics);
- Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus procesgegevens WOZ;
- Relatiegrafieken;
- Synchroniseren van gegevens en historie opbouw;
- Processchema's;
- Toelichting op de processchema's.
Daarnaast behoren de volgende documenten met een nadere toelichting of uitwerking tot
het vastgestelde Sectormodel:
- Versiebeheer en releasebeleid Sectormodel WOZ, StUF woz;
- Ontwerpkeuzes Landelijke Voorziening WOZ;
- Overgangsfase van Stuf-TAX naar Sectormodel WOZ, StUF woz 03.10.
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