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Note: Bij verhindering graag tijdig afmelden

Agenda:

1. Opening en mededelingen

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

3. Nieuwe aanpak verStUFfing: direct van informatiemodel naar eindproduct

• Aanleiding, Doel en intentie

• Consequenties 

4. Gebruik tooling / genereren van schema’s

5. Goedkeuren uitgewerkte RFC's voor stuf0302:

• RFC0391: Waardenbereik XML-attribuut “entiteittype” uitbreiden met namespace

qualifier

• RFC0126: Optioneel maken attribute StUF:functie binnen vrije berichten

• RFC0123: Element functie in stuurgegevens van 30 naar 80 posities

• RFC0145: Verwijderen attributes aantalVoorkomens en aardAantal

• RFC0121: Gelijk trekken definitie, naam, waardeverzameling, formaat en uitwis-

selingsmasker van datum(-tijd)

• RFC0152: Ontbrekende foutcode in de StUF-standaard 

• RFC0324: Bv03- en Bv04-bericht combineren in één Bv03-bericht

• RFC0333: Versimpelen synchronisatiebericht

• RFC0409: Toevoegen "waardeBestaat" aan waardenbereik van noValue  (omdat

deze nodig is voor jaar onbekend bij datums/tijdstippen)

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

•     RFC0406: verwijderen waarde "zaakInfo" in vrije berichten

•     RFC0409: Toevoegen "waardeBestaat" aan waardenbereik van noValue   

•     RFC0404: Gebeurtenis opnemen in kennisgeving parameters 

•     RFC      0405      : Verwijderen samengestelde kennisgeving

7. Bespreken binnengekomen feedback op ontwerpkeuzen StUF-BG 3.20

8. Goedkeuren uitgewerkte errata:

•     ERR0338: codeGebeurtenis in BAG Berichtencatalogus

• ONV0399: Voorbeeld vraagbericht foutief 
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http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/b/b1/7_Presentatie_GIDS_Implementatie_nieuwe_versies_RSGB-RGBZ-StUF.pdf
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/nieuw-stuf-bg-310
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/codegebeurtenis-bag-berichtencatalogus#comment-3964
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/ontwerpkeuzen-stuf-bg-320
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-verwijderen-samengestelde-kennisgeving
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https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-toevoegen-waardebestaat-aan-waardenbereik-van-novalue
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/extra-verbeteringen-synchronisatieberichten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/gebruik-van-bv03-en-bv04-berichten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/ontbrekende-foutcode-de-stuf-standaard
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/gelijktrekken-definitie-naam-waardeverzameling-formaat-en
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/gelijktrekken-definitie-naam-waardeverzameling-formaat-en
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-bg/bug-specificatie-niet-voorkomen-relatie-niet-goed-ge%C3%AFmplementeerd
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/stuurgegeven-stuffunctie-van-30-naar-50-posities
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/optioneel-verklaren-van-gebruik-attribuut-stuffunctie-vrije
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-voor-stuf-301-waardenbereik-xml-attribuut-%E2%80%9Centiteittype%E2%80%9D-uitbreiden-met
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-voor-stuf-301-waardenbereik-xml-attribuut-%E2%80%9Centiteittype%E2%80%9D-uitbreiden-met


•     ONV0401: Vervang gebruik 'fixed' waarde voor entiteitType attribute voor enu  -

meration

•     ERR0386: Erratum: In best practices opnemen dat koppelvlakschema’s in eigen

namespace worden geplaatst   en 

ERR0402: Naamgevingsconventie XML-schema's niet scherp genoeg

9. 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

• 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

10. Rondvraag

11. Lunch

Ad 3. In de afgelopen StUF Regiegroep is de intentie geuit om met StUF een nieuwe koers 

te varen (zie deze presentatie).

Ad 5. Zie stuf0302 (met renvooi).pdf, stuf0302 (zonder renvooi).pdf en stuf0302.xsd bij de 

vergaderstukken.

Ad 7. Zie 'keuzenVerStUFfing RSGB3 (zonder renvooi).pdf' en 'keuzenVerStUFfing RSGB3 

(met renvooi).pdf'  bij de vergaderstukken en de forumdiscussie ontwerpkeuzen StUF-BG 

3.20 voor de binnengekomen feedback.

Ad 8. Zie 'Goed te keuren onderhoudsverzoeken 20151014.zip' voor de voorstellen m.b.t. 

ERR0338, ERR0386, ONV0399 en ERR0402.

Ad 9. Dit agendapunt komt alleen ter sprake als er nog tijd over is. De openstaande errata 

hoeven niet te worden voorbereid.
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