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Agenda: 
1. Opening en mededelingen 
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)  
3. Goedkeuren patch 24 
4. Goedkeuren RFC’s als hamerstuk: 

 RFC0413 (Overbodig maken nillable=”true” in StUF-schema’s) 
5. Doornemen status openstaande RFC’s: 

 RFC0121: Gelijktrekken definitie, naam, waardeverzameling, formaat en 
uitwisselingsmasker van datum(-tijd) binnen het stelsel  

 RFC0415: Verbieden van het gebruik van attributes in StUF-berichten 
 RFC0418: Introduceren van wildcards in StUF-bevragingen 
 RFC0134: In vrije berichten toestaan om geen stuurgegevens te gebruiken 
 ONV0423: StUF uitbreiden met JSON (en mogelijk andere formaten) 

6. Visievorming op StUF-onderlaag (presentatie Henri Korver) 
7. Goedkeuren relatiegrafieken in verstuffingsdocument RSGB 3 (vervolg) 
8. Goedkeuren uitgewerkte errata: 

 ERR258: BAG berichtencatalogus en Hernoemen Openbare Ruimte 
 ONV0328: Sorteervolgorde in samengestelde berichten is niet altijd te bepalen 
 ONV0422: wel of geen parameter element in samengestelde kennisgevingen 
 ONV0424: StUF ZTC vertrouwelijkAanduiding vs StUF ZKN vertrouwelijkAanduiding 
 ERR0425: Werken met meerdere gemeenten in één applicatie: stuurgegevens 
 ERR0426: Fout mbt EDC in verStUFfing RGBZ 
 ERR0427: veld inhoud opnemen in scope voor een vraag om document 
 ERR0386: Erratum: In best practices opnemen dat koppelvlakschema’s in eigen 

namespace worden geplaatst 
 ERR0402: Naamgevingsconventie XML-schema's niet scherp genoeg 

9. Besluitvorming errata / onderhoudsverzoeken: 
 ERR0326: Foutcodes ten onrechte beperkt tot synchrone kennisgevingen 
 ONV0344: extraElementen in TGOPND 
 ONV0417: Verwerking vraagbericht voor een Vestiging met unbounded elements 

10. Rondvraag 
11. Lunch 
 
 
Ad 4 en 5. Blijf het discussieforum goed volgen met betrekking tot deze RFC’s mogelijk worden er 
in de komende dagen nog nieuwe posts met relevante informatie toegevoegd! 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-overbodig-maken-nillable
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/rfc-verbieden-van-het-gebruik-van-attributes-stuf-berichten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-introduceren-van-wildcards-stuf-bevragingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/rfc-�vrije�-berichten-toestaan-om-geen-stuurgegevens-te-gebruiken
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-stuf-uitbreiden-met-json-en-mogelijk-andere-formaten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/bag-berichtencatalogus-en-hernoemen-openbare-ruimte
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/fout-testregel-bgwz000004
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/wel-geen-parameter-element-samengestelde-kennisgevingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-ztc-310/stuf-ztc-vertrouwelijkaanduiding-vs-stuf-zkn-vertrouwelijkaanduiding
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/werken-met-meerdere-gemeenten-één-applicatie-stuurgegevens
ERR0426:%20Fout%20mbt%20EDC%20in%20verStUFfing%20RGBZ
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-zkn/veld-inhoud-opnemen-scope-voor-een-vraag-om-document
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-krijgt-eigen-namespace
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-krijgt-eigen-namespace
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/naamgevingsconventie-xml-schemas-niet-scherp-genoeg
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/foutcodes-ten-onrechte-beperkt-tot-synchrone-kennisgevingen
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/extraelementen-tgopnd
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/verwerking-vraagbericht-voor-een-vestiging-met-unbounded-elements

