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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. Goedkeuren patch 23

4. Nieuwe RFC's voor stuf0302:

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

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

• RFC0416: Vervang 'fixed'-waarde in attributes door enumeration van één waar-

de

• RFC0418: Introduceren van wildcards in StUF-bevragingen

5. Bespreken nieuwe versie 'keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf' aan de hand van opleg-

notitie 'oplegnotitie keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf'

6. 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

7. Rondvraag

8. Lunch
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https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-verbieden-van-het-gebruik-van-attributes-stuf-berichten
http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/3/3b/KeuzenVerStUFfing_RSGB3.pdf
http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/e/e6/Oplegnotitie_keuzenVerStUFfing_RSGB3.pdf
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/erratum-onnodige-voorschriften-stuf-protocolbindingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-bag/tegenstrijdigheid-tussen-regel-en-schema-rond-sortering-lk01
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-bag/tegenstrijdigheid-tussen-regel-en-schema-rond-sortering-lk01
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/xsd-stuf-vereist-aanwezigheid-zkngerelateerde-relatie-entiteit-terwijl
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/xsd-stuf-vereist-aanwezigheid-zkngerelateerde-relatie-entiteit-terwijl
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https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-bag/onduidelijkheid-mbt-extraelements-begindatumtijdvakgeldigheidbag-en
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-bag/onduidelijkheid-mbt-extraelements-begindatumtijdvakgeldigheidbag-en
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/erratum-relatie-naar-vve-kan-niet-gelegd-op-grondperceel-app-complex
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-bag/bag-woz
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/mapping-bg0310-bg0204-woonplaatswaaringelegen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/erratum-ontbreken-overlijdensdatum-nps-historiematerieel
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/fout-testregel-bgwz000004
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/foutcodes-ten-onrechte-beperkt-tot-synchrone-kennisgevingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/foutcodes-ten-onrechte-beperkt-tot-synchrone-kennisgevingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/choice-choice-constructies
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-introduceren-van-wildcards-stuf-bevragingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-vervang-fixed-waarde-attributes-door-enumeration-van-%C3%A9%C3%A9n-waarde
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-vervang-fixed-waarde-attributes-door-enumeration-van-%C3%A9%C3%A9n-waarde
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-overbodig-maken-nillable%E2%80%9Dtrue%E2%80%9D-stuf-schema%E2%80%99s


Ad 3. Zie voor dit agendapunt de bestanden 'stuf0301_20151106_pre-patch23.zip', 

'bg0310_20151106_pre-patch23.zip', 'zkn0310_20151106_pre-patch23.zip' en 

'ztc0310_20151106_pre-patch23.zip'.

Ad 4. De RFC's zijn nog niet helemaal uitgewerkt maar het gaat om het goedkeuren van de 

oplossingsrichting. Het gaat nu nog niet om de details. Maar wel om de volgende vragen: 

• Ben je het op hoofdlijnen eens dat een dergelijke of een vergelijkbare RFC moet worden 

doorgevoerd? 

• Ben je het eens met de oplossingsrichting?

Ad 6. Dit agendapunt komt alleen ter sprake als er nog tijd over is. De openstaande errata 

hoeven niet te worden voorbereid.

http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/9/98/Ztc0310_20151106_pre-patch23.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/b/bd/Zkn0310_20151106_pre-patch23.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/f/fc/Bg0310_20151106_pre-patch23.zip
http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/e/e0/Stuf0301_20151106_pre-patch23.zip

