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Agenda:

1. Opening en mededelingen

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

3. Openstaande RFC's:

• RFC0413: Overbodig maken nillable=”true” in StUF-schema’s

• ONV0423: StUF uitbreiden met JSON (en mogelijk andere formaten)

• RFC0134: In vrije berichten toestaan om geen stuurgegevens te gebruiken

• RFC0415: Verbieden van het gebruik van attributes in StUF-berichten

• RFC0121: Gelijktrekken definitie, naam, waardeverzameling, formaat en uitwisselings-

masker van datum(-tijd) binnen het stelsel.  

4. Bespreking 'keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf' aan de hand van oplegnotitie oplegnoti-

tie keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf''

5. Besluitvorming errata / onderhoudsverzoeken:

• Werken met meerdere gemeenten in één applicatie: stuurgegevens

• ONV0421: schema-loop in scope van zaak-vraagberichten

• ONV0411:   gebruik attribuut in vraagscope niet consistent

• ONV0330: Erratum: Ontbreken overlijdensdatum in NPS-historieMaterieel

• ONV0349: BAG - WOZ

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

terwijl specificaties zeggen dat deze leeg moet zijn

6. Rondvraag

7. Lunch

Ad 3. Goedkeuren of het bespreken van de status van openstaande RFC's. Hieronder een 

update van de huidige status:

• RFC0413: In post 9 van de betreffende discussie is een overzicht gegeven van vijf scenari-

o's om het nillable-probleem op te lossen. KING's voorkeur gaat uit naar scenario 5. De be-

doeling is om dit scenario goed te keuren.
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https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/werken-met-meerdere-gemeenten-%C3%A9%C3%A9n-applicatie-stuurgegevens
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• ONV0423: Een StUF-vertaalspecificatie XML-JSON (en terug) wordt momenteel opgesteld 

en op korte termijn gepost op het forum.

Wat betreft de andere openstaande RFC's is de kans groot dat er de komende dagen voor 

de vergadering ook nog aanvullende inzichten of uitwerkingen worden gepost. Blijf het StUF

3.01 forum dus goed volgen!

Ad 4. De vorige keer hebben we de eerste vier punten van de oplegnotitie besproken en 

kwamen we niet toe aan het vijfde punt. We zullen na een kleine terugblik daar de draad 

weer oppakken.


