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Agenda: 
1. Opening en mededelingen. 
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst) 
3. Goedkeuren uitgewerkte RFC’s: 

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

 RFC0417: Verwerking vraagbericht voor een Vestiging met unbounded elements 

 RFC0447: Compacte & eenvoudige vrije berichten tbv REST 

 RFC0461: Kerngegevens altijd verplicht in kennisgevingen/update elementen 

 RFC0469: Niet langer reffen van attributes muv entiteittype 
4. Goedkeuren RFC’s voor uitwerking: 

 RFC0470: Plaats stuurgegevens in SOAP header ipv payload 

 RFC0471: Maak in vrije berichten het attribute 'entiteittype' optioneel  

 RFC0472: Maak in vrije berichten het attribute 'functie' optioneel 

 ONV0473: Wijzig de term 'kerngegevens' in 'matchinggegevens'  

 RFC0474: Geef in de best practices aan dat 'kerngegevens' zo veel mogelijk 
gereduceerd moeten worden 

 RFC0475: RFC: Neem het metagegeven gebeurtenis altijd standaard op in de 
basisschema's 

5. Afkadering StUF 3.02 (Jan Brinkkemper) 
6. Doornemen status en opschonen openstaande RFC’s: 

 RFC0434:Het gebruik van WS-* standaarden toestaan 

 RFC0464: Afschaffen noValue attribute 

 RFC0423: StUF uitbreiden met JSON (en mogelijk andere formaten) 
7. Goedkeuren uitgewerkte errata: 

 ERR0428: Omgaan met grote StUF bestanden 

 ERR0452: Schema en protocolbinding inconsistent voor berichtenset  
8. Goedkeuren errata voor uitwerking 

 ONV0459: aanvullendeElementen 
9. Doornemen status errata: 

 ERR277: transformatie Bg0204 naar Bg0310 levert ongeldig bericht op 

 ERR279: Platgeslagen gegevens en historie 

 ERR284: Best practices niet duidelijk hoe om te gaan met complexTypes voor groepen 

 ERR287: Choice in choice constructies 

 ERR290: Referentie naar de Protocolbindingen voor StUF ontbreekt in StUF 2.04 

 ERR0364: Vraageselectie en vraagScope gebruiken zelfde restrictionbase maar 
hebben compleet eigen eigenschappen 

 ERR0393: Herschrijf Hoofdstuk 7 Vrije Berichten 

 ONV0435: Zaak status in ZakLk01 

 ONV0449: Uitvragen zaakgegevens en in document vastgelegde besluiten 

 ONV0454: Asynchrone vragen 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-overbodig-maken-nillable%E2%80%9Dtrue%E2%80%9D-stuf-schema%E2%80%99s
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/verwerking-vraagbericht-voor-een-vestiging-met-unbounded-elements
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-compacte-eenvoudige-vrije-berichten-tbv-rest
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/kerngegevens-altijd-verplicht-kennisgevingenupdate-elementen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-niet-langer-reffen-van-attributes-muv-entiteittype
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/plaats-stuurgegevens-soap-header-ipv-payload
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-maak-vrije-berichten-het-attribute-entiteittype-optioneel
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-maak-vrije-berichten-het-attribute-functie-optioneel
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/wijzig-de-term-kerngegevens-matchinggegevens
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-geef-de-best-practices-aan-dat-kerngegevens-zo-veel-mogelijk
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-geef-de-best-practices-aan-dat-kerngegevens-zo-veel-mogelijk
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-neem-het-metagegeven-gebeurtenis-altijd-standaard-op-de-basisschemas
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-neem-het-metagegeven-gebeurtenis-altijd-standaard-op-de-basisschemas
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/rfc-%C2%91vrije%C2%92-berichten-toestaan-om-geen-stuurgegevens-te-gebruiken
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-afschaffen-novalue-attribute
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-stuf-uitbreiden-met-json-en-mogelijk-andere-formaten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/omgaan-met-grote-stuf-bestanden
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/schema-en-protocolbinding-inconsistent-voor-berichtenset
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/aanvullendeelementen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/transformatie-bg0204-naar-bg0310-levert-ongeldig-bericht-op
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/platgeslagen-gegevens-en-historie
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/best-practices-niet-duidelijk-hoe-om-te-gaan-met-complextypes
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/choice-choice-constructies
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-204-standaard/referentie-naar-de-protocolbindingen-voor-stuf-ontbreekt-stuf-204
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/vraageselectie-en-vraagscope-gebruiken-zelfde-restrictionbase-maar
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/vraageselectie-en-vraagscope-gebruiken-zelfde-restrictionbase-maar
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/herschrijf-hoofdstuk-7-vrije-berichten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/zaak-status-zaklk01
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/uitvragen-zaakgegevens-en-document-vastgelegde-besluiten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/asynchrone-vragen
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 ERR0456: Functionaliteit tijdvakRelatie bij NPSNAT in verStUFfing 

 ONV0457: bg0310 ondersteunt niet het meermaals voorkomen van een nationaliteit  
10. Rondvraag 
11. Lunch 
 
Ad 5. Welke verbeterpunten (RFC’s)  nemen wel en welke niet mee in de StUF 3.02. 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/bg0310-ondersteunt-niet-het-meermaals-voorkomen-van-een-nationaliteit
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/bg0310-ondersteunt-niet-het-meermaals-voorkomen-van-een-nationaliteit

