
Historie besluitenlijst StUF Expertgroep

ID Datum In het verleden genomen afspraken en besluitenlijst Status

93 21-03-2018 Patch 28 wordt goedgekeurd Besluit

92 21-06-2017 Patch 27 wordt goedgekeurd Besluit

91 15-03-2017 Patch 26 wordt goedgekeurd. Besluit

90 21-09-2016 Document verStUFfing RGBZ 2 wordt goedge-

keurd

Besluit

89 21-09-2016 Document verStUFfing RSGB 3 wordt goedge-

keurd

Besluit

88 15-06-2016 Patch 25 wordt goedgekeurd. Besluit

87 16-03-2016 Patch 24 wordt goedgekeurd. Besluit

86 18-11-2015 Patch 23 wordt goedgekeurd met dien verstande 

dat de wijzigingen in de best practices daarin 

niet worden meegenomen.

Besluit

85 16-9-2015 De StUF Expertgroep besluit m.b.t. 'Modellering 

rollen van een betrokkene in StUF-ZKN 3.20' te 

kiezen voor scenario 3 uit de notitie ‘Vertaling 

van de rollen van een betrokkene in een zaak 

naar StUF-ZKN 3.20’.

Besluit

84 17-6-2015 Patch 22 wordt goedgekeurd en eventueel wordt 

daarin ‘schemaLocation’ nog als ‘anyUri’ gedefi-

nieerd. Is dat niet mogelijk dan zal in de docu-

mentatie worden opgenomen dat ‘schemaLocati-

on’ altijd een ‘uri’ moet bevatten. 

Besluit

83 20-5-2015 RFC0387 wordt afgevoerd. Er is besloten dat we

in de nieuwe StUF-BG (3.20) op dezelfde wijze 

omgaan met platgeslagen gegevens als in de 

huidige versie (3.10).

Besluit

82 18-03-15 Patch 21 wordt goedgekeurd incl. ONV0378 (oft-

wel ERR0378).

Besluit

81 28-01-15 Het aantal patchmomenten gaat van 4 naar 3 per

jaar.

Besluit

80 17-12-14 Patch 21 wordt goedgekeurd. Besluit

79 17-12-14 Het voorstel m.b.t. de aanvullendeElementen 

constructie wordt goedgekeurd na toevoeging 

van de zin met betrekking tot wijzigingsberich-

ten. 

Besluit

78 18-06-14 Patch 20 wordt goedgekeurd. Besluit

77 16-04-14 Het StUF-ZTC sectormodel is goedgekeurd on-

der voorwaarde dat het informatiemodel wordt 

goedgekeurd door de Informatiemodellen werk-

groep. Verder gaan we er vanuit dat er een ver-

volgtraject wordt ingezet waarin een koppelvlak 

Besluit
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vervaardigd zal worden.

76 16-04-14 De technische uitwerking met betrekking tot de 

'extraElements' constructie is goedgekeurd en 

wordt toegevoegd aan de StUF 3,01 onderlaag 

met dien verstande dat de definitieve naam van 

het element 'extraElements' nog moet worden 

bepaald.

Besluit

75 19-03-14 De koppelvlakken ' Prefill eFormulier services', ' 

Documentcreatie services' en 'Betalen en Invor-

deren services' worden goedgekeurd.

Besluit

74 19-03-14 Patch 19 wordt goedgekeurd. Besluit

73 18-12-13 Patch 18 wordt goedgekeurd met medeneming 

van de kleine aanpassing in de lijst met extraEle-

menten en opname van deze lijst in het zip be-

stand.

Besluit

72 18-09-13 Patch 17 wordt goedgekeurd. Besluit

71 19-06-13 patch16 wordt goedgekeurd uitgezonderd ER-

R242.

Besluit

70 19-06-13 StUF-RIHa wordt goedgekeurd met de aanteke-

ning dat de voorbehoudens worden meegeno-

men.

Besluit

69 15-05-13 De StUF Expertgroep geeft een positief advies 

met betrekking tot het opnemen van de Zaak- en

Document services 1.0 binnen de StUF familie 

met daarbij de  aantekening dat de specificatie 

niet volledig voldoet aan de StUF Best Practices.

Het volgen van de StUF best practices zal als 

advies worden meegenomen voor de eerstvol-

gende versie van het koppelvlak.

Besluit

68 20-03-13 Patch 15 wordt goedgekeurd met de aantekening

dat ERR243 wordt uitgesteld.

Besluit

67 16-01-13 Patch wordt goedgekeurd met de aantekening 

dat ERR251 wordt teruggetrokken en ERR243 

wordt uitgesteld en aangepast.

Besluit

66 17-10-12 Het KvK sectormodel wordt goedgekeurd met de 

aantekening dat het sectormodel in de toekomst 

beter moet aansluiten op het stelsel en dus de 

gegevensdefinities van de GBA en de BAG ge-

bruiken.

Besluit

65 19-09-12 De StUF-Expertgroep keurt patch van 1-10-2012 

goed.

Besluit

64 19-09-12 Erratum ERR200 wordt uit patch 13 gehaald en Besluit
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afgewezen

63 20-06-12 Patch 12 wordt goedgekeurd behoudens de aan-

passingen, de toevoeging van het GBA-LO 3.8 

(zowel 2.04 als 3.10) en het niet meenemen hierin 

van de wijzigingen met betrekking tot ERR200.

Besluit

62 21-12-11 De StUF-Expertgroep keurt patch van 1-1-2012 

goed.

Besluit

61 21-12-11 Het sectormodel StUF-WOZ versie 3.12 wordt 

goedgekeurd door de StUF Expertgroep.

Besluit

60 17-11-11 Sectormodel StUF-PL is goedgekeurd onder 

voorbehoud doorvoeren laatste wijzigingen.

Besluit

59 19-10-11 De nieuwe schemaopbouw voor bg0310 wordt 

goedgekeurd. (zie Bg0310NieuweOp-

bouw20110816.zip)

Besluit

58 21-09-11 Het document 'best_paractices is goedgekeurd. Besluit

57 21-09-11 De patch van 1 oktober is goedgekeurd 

(20111001).

Besluit

56 21-09-11 Indien mensen een belangrijke forumpost / rfc 

willen bespreken, dan wordt dit van tevoren aan-

gegeven bij KING zodat dit op agenda kan wor-

den gezet. Vaste agendapunten om posts/rfc's te

bespreken vervallen.

Besluit

55 21-09-11 Het StUF Beheermodel 1.09 goedgekeurd voor 

overdracht naar regiegroep.

Besluit

54 21-09-11 De stuf_terminologie_v05 goedgekeurd. Besluit

53 21-09-11 BAG berichtencatalogus goedgekeurd. Besluit

52 20-07-11 De extra elementen met id's 154 t/m 174 (o.a. 

bic en ibann) worden goedgekeurd waarvan 

nummers 164 t/m 174 vallen onder de  berich-

tencatalogus BAG in plaats van bg.

Besluit
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51 15-06-11 Patch 20110701 is goedgekeurd. Besluit

50 18-05-11 Goedkeuring erratum http://www.kinggemeen  -

ten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/fo    -

rums/stuf_3/1321-RFC-Het-      wijzigen-van-het-up    -

date-element-in-het-vrije-bericht  .

Besluit

49 18-05-11 Goedkeuring StUFprotocolbindingen 3.02 behou-

dens een paar kleine wijzigingen.

Besluit

48 18-05-11 Vanuit technisch/inhoudelijk perspectief ziet de 

expertgroep geen bezwaren in het nieuwe be-

heermodel. De expertgroep adviseert de regie-

groep het nieuwe model verder uit te werken.

Besluit

47 20-04-11 Vanuit technisch/inhoudelijk perspectief ziet de 

expertgroep geen bezwaren in het nieuwe be-

heermodel. De expertgroep adviseert de regie-

groep het nieuwe model verder uit te werken.

Besluit

46 20-04-11 Goedkeuring StUFprotocolbindingen 3.02 behou-

dens een paar kleine wijzigingen

Besluit

45 23-03-11 Goedkeuring april patch 2011, inclusief het erra-

tum 'Erratum: R02/R03 en R04 bevatten een niet

nillable element ingangsdatum', exclusief de 

technische herindeling van bg0310 en zkn0310

Besluit

44 19-01-11 Voorlopig wordt er geen erratum doorgevoerd om

imports middels url's te laten verlopen

Besluit

43 19-01-11 Bij de relatie tussen een Zaak (ZAK) en een En-

kel voudig document (EDC) is het EDC leidend 

(de master), erratum op zkn0310.

Besluit

42 17-10-10 Patch 20110101 is goedgekeurd. Besluit

41 20-10-10 Het BAG-WOZ koppelvlak onder de BG namespace

wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

• De namespace wordt aangepast naar bg0310.

• De aanpassingen aan het beheermodel worden 

goedgekeurd in de regiegroep

Besluit

40 15-09-2010 De procedure voor bezwaar wordt streng ge-

handhaafd en volgt het beheermodel.  Bezwaren 

moeten worden ingediend op het forum of per-

Besluit
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soonlijk in de vergadering

39 15-09-2010 Het sectormodel zkn0310 wordt goedgekeurd door de StUF

Expertgroep.

Besluit

38 15-09-2010 Bg patch20101001 wordt goedgekeurd Besluit

37 15-09-2010 In de schema’s wordt alleen de documentatie van de errata 

opgenomen die van toepassing zijn voor de patch.

Besluit

36 21-07-2010 Het toevoegen van de extraElementen 'identifi-

catieGebeurtenis', 'indicatieLaatste', 'beginda-

tumTijdvakGeldigheidBAG' en 'einddatumTijd-

vakGeldigheidBAG' wordt afgekeurd. Het extra-

Element 'codegebeurtenis' wordt wel toege-

voegd.

Besluit

35 21-07-2010 StUF-ZKN 3.10 wordt goedgekeurd behoudens het feit 

dat de indicatie materiële en formele historie naar de 

laatste stand van zaken wordt bijgewerkt

Besluit

34 19-05-2010 Patch 03 voor bg0204, Patch 04 voor stuf0301 

en Patch 04 voor bg0310 zijn goedgekeurd voor 

publicatie.

Besluit

33 19-05-2010 Alle berichtdefinities uit hoofdstuk 3 van het do-

cument 'keuzenVerStUFfing RGBZ' zijn goedge-

keurd om naar XML omgezet te worden behou-

dens de uiteindelijke beslissing over het wel of 

niet opnemen van de berichtdefinitie voor STA.
32 19-05-2010 De StUF Expertgroep keurt het RGBZ goed be-

houdens de discussie met betrekking tot historie.

Besluit

31 19-05-2010 Het subtype VAO van Vestiging wordt verwijderd uit het 

RGBZ.

Besluit

30 21-04-2010 In een sectormodel kan er per default altijd maar 1

entiteit eigenaar zijn van een relatie tenzij er goe-

de redenen zijn om dit niet te doen.

Dit om te voorkomen dat de informatieverstrekking

(ook op basis van geplaatste afnemerindicaties) 

van twee kanten komt.

Besluit

29 21-04-2010 De zaak die als deelzaak wordt gekoppeld dient eerst in 

een kennisgeving te worden aangeboden, omdat vanuit de 

'hoofd'zaak statusinformatie over deelzaken gevolgd moet 

kunnen worden. Derhalve is alleen verwerkingssoort 'I' toe-

gestaan in de gerelateerde.

Besluit

28 17-03-2010 Documenten van het type 'NHR rechtsvormen.pdf' worden 

onderdeel van het RSGB.

Besluit

27 17-03-2010 identificaties van objecten zoals ZAAK en DOCUMENT 

wordt voorlopig niet gestandaardiseerd..

Besluit
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26 10-02-2010 Patch 02 voor stuf0204 en bg0204 wordt goed-

gekeurd.

Besluit

25 10-02-2010 Patch 03 voor stuf0301 en bg0310 wordt goed-

gekeurd.

Besluit

24 10-02-2010 Sectormodel StUF-ZKN 3.10  baseren op versie 

3.01 van de  StUF protocolbindingen.

Besluit

23 10-02-2010 Nieuwe versie van de StUF protocolbindingen 3.01 wordt 

vastgesteld. Argument: In gateway wordt Digikoppeling ver-

sie 2.0 nog niet ondersteund.

Besluit

22 18-11-2009 Patch02 voor stuf0301 en bg0310 wordt goedge-

keurd.

Besluit

21 18-11-2009 StUF-ZKN 3.10 wordt goedgekeurd. Besluit

20 18-11-2009 Release 030100 van de protocolbindingen is 

goedgekeurd.

Besluit

19 18-11-2009 In RGBZ wordt 'bestandsnaam' toegevoegd als 

attribuut van 

'ENKELVOUDIG DOCUMENT'.

Besluit

18 18-11-2009 In RGBZ en StUF schema wordt de lengte van  za-

ken-Identificatie, 

documentIdentificatie, kenmerk op 40 gesteld.

Besluit

17 21-10-2009 Afspraken/Besluitenlijst wordt in een nieuw docu-

ment geplaatst incl. de in het verleden gemaakte af-

spraken en genomen besluiten. Elke afspraak en 

besluit wordt eenmalig in de notulen opgenomen

Afspraak

16 21-10-2009 Goedkeuring door te voeren Errata is geen hamer-

stuk in de Expertgroep maar wordt via het forum 

verleend. Alleen bij problemen met de backwards 

compatibiliteit wordt errata besproken in de Expert-

groep.

Besluit

15 21-10-2009 Bij patches blijft de namespace ongewijzigd. Besluit

14 21-10-2009 Het sectormodel StUF-ZKN 3.10, op de bijlagen en 

de genoemde wijzigingen na, wordt goedgekeurd.

Besluit

13 21-10-2009 Afspraken/Besluitenlijst wordt in een nieuw docu-

ment geplaatst incl. de in het verleden gemaakte af-

spraken en genomen besluiten. Elke afspraak en 

besluit wordt eenmalig in de notulen opgenomen

Afspraak

12 16-09-2009 Errata opvoeren: https voorschrijven voor BG0310 

en zaken Advies: https gebruiken voor StUF-EF.

Besluit
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11 16-09-2009 Patch op stuf0301 en bg0310 wordt wel volgende 

week gepubliceerd. Alle errata waarop niet wordt 

gereageerd gaan mee in de patch

Afspraak

10 17-06-2009 Beheer en ontwikkeling van software voor de ver-

taalspecificaties valt buiten de scope van EGEM i-

teams.

Besluit 

9 20-05-2009 Goedkeuring nieuwe release 3.01, bg3.10, RSGB 

2.0, vertaalspecificatie en OSB protocolbindingen

Besluit 

8 20-05-2009 Plaatsen in bijeenkomst StUF Expertgroep van 

meest recente te bespreken stukken 

StUF/RSGB/RGBZ (actie Maarten en Arjan) 

Afspraak

7 20-05-2009 EGEM i-teams (waaronder Arjan en Maarten) spre-

ken het StUF EG overleg 1 week van te voren nog 

door. 

Afspraak

6 20-05-2009 Inbrengen nieuwe punten voor op de agenda (of 

commentaar op verslag) minimaal 10 dagen voor 

het overleg posten op het forum. Indien nodig kun-

nen van te voren ingebrachte punten tevens worden

besproken in de bijeenkomst. 

Afspraak

5 20-05-2009 Identificatie leden op community verplicht stellen 

(kenbaar maken organisatie in profiel/bericht) 

Afspraak

4 20-05-2009 Supertype subject wordt uitgebreid met het attribuut 

KVK nummer 

Besluit 

3 20-05-2009 Toekomstmutaties: Nu geen noodzaak tot opnemen

toekomstmutaties LK05 (mogelijk in een later stadi-

um) 

Besluit 

2 20-05-2009 Discussies waar EGEM i-teams het laatste woord 

heeft zijn onder voorbehoud van welgegronde be-

zwaren afgesloten 

Afspraak

1 20-05-2009 Discussie zoveel mogelijk op het forum. In principe 

worden alleen die onderwerpen besproken die via 

het forum zijn ingebracht 

Afspraak
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