
Agenda StUF Expertgroep 2014_11_19

Van

KING

Aan

Deelnemers StUF Expertgroep

CC(Jan Campschroer)

tijd/locatie Kenmerk

9:30 – 12:30 (inclusief lunch)

Utrecht CS (vergadercentrum Regardz La Vie Utrecht)

 

Betreft/datum

Agenda StUF Expertgroep 2014_11_19.odt

Note: Bij verhindering graag tijdig afmelden

Alle vergaderstukken zijn te vinden  in de map met als naam de datum van deze vergadering in dit 

menu tenzij anders vermeld.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

• Automatische vertaling informatiemodel naar StUF (Henri Korver)

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

3. Centrale registratie van schema's en andere onderdelen van standaarden 

(Frank Terpstra)

4. Goedkeuring patch 21

5. Noodzaak aanvullendeElementen in WOZ-domein (Ruud Kathman)

6. Goedkeuring aanvullendeElementen in StUF 3.01 onderlaag

7. Goedkeuren uitgewerkte errata:

• ERR0144: patch informatie in de StUF XML-Schema's

• ERR308:   Belangrijke identificerende gegevens bedrijf zitten niet in zakLk01

8. Sequence diagrammen voor StUF interactiepatronen (Henri Korver)

9. Behandelen openstaande errata

• ERR305  :   Confrontatie BAG/WOZ en berichtencatalogus BAG

• ERR0332: element 'BG:typering' in het complexType 'TGO-bag-OGO-afvoeren' 

is onterecht nillable.

• ONV0330: Erratum: Ontbreken overlijdensdatum in NPS-historieMaterieel

• ERR279: Platgeslagen gegevens en historie

• ERR  296: Corrigeren van fouten in initiële vulling (zie ook ERR305)

• ERR316  : Extra elementen B  G   0310 in verband met BAG

• ONV  0  326  : Foutcodes ten onrechte beperkt tot synchrone kennisgevingen

• ONV0322: Lengte url element in StUF BG 0310 niet toereikend

• ONV0323: Mapping NNP Bg0310-Bg0204

• ONV0334: In complexType ZAK-gerelateerdeAntwoord is entiteitype niet requi-

red

• ONV0336:   Versie protocolbindingen in verStUFfingsdocument BG

• ONV0  338: codeGebeurtenis in BAG Berichtencatalogus
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10. Rondvraag

11. Lunch

Ad 2. M.b.t. actiepunt 447 zie 'Historie erratum ERR0332.pdf'.

Ad 4. Zie 'stuf0301_20141110_pre-patch21.zip', 'bg0310_20141110_pre-patch21.zip', 

'zkn0310_20141110_pre-patch21.zip' en 'ztc0310_20141110_pre-patch21.zip'.

Ad 5. Zie zip-file 'Aanvullende elementen.zip'.

Ad 6. Zie de volgende documenten:

• 'stuf0301_extra_elements_20141112_met_renvooi.pdf' of

• 'stuf0301_extra_elements_20141112_zonder_renvooi.pdf'.

Ad 7. Zie de documenten:

• 'patchinformatie.pdf'

• 'extra-elementen – ERR308.xls'.

Ad 8. Zie het document 'sequence diagrams.pdf'. Het is de bedoeling dat deze sequence 

diagrammen na goedkeuring als een bijlage aan de StUF 3.01 documentatie worden toege-

voegd ter verduidelijking.


