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Agenda: 
1. Opening en mededelingen. 
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst). 
3. Knoop doorhakken oplossingsrichting van het nillable-probleem: 

 RFC0413: Overbodig maken nillable=”true” in StUF-schema’s 
4. Afkeuren RFC’s (hamerstuk) 

 RFC0112: Definieer een speciaal element <isEen> tbv subtypering 

 RFC0416: Vervang 'fixed'-waarde in attributes door enumeration van één waarde 
5. Goedkeuring RFC’s voor uitwerking (hamerstuk):  

 RFC0462: Verwijderen attribute metagegeven 

 RFC: Gebruik XSD-extension voor subtypering in bg-schema's 
6. Goedkeuring uitgewerkte RFC’s (hamerstuk): 

 RFC0155: Toevoegen 'StUF:functie' attribute aan attributegroups StUF:entiteit 

 RFC0406: Verwijderen zaakInfo in vrije berichten 

 RFC0432: Verwijder berichtsoorten Lv11-Lv14 en La11-La14 

 RFC0405: Deprecated maken Lk03-bericht en verwijderen Lk04-bericht 

 RFC0443: Hernoem parameter ‘sequencenumber’ naar ‘volgnummer’ 

 RFC0430: Bv03 bevat teveel stuurgegevens  

   RFC0418: Introduceren van wildcards in StUF-bevragingen 

 RFC0134: In vrije berichten toestaan om geen stuurgegevens te gebruiken 

 RFC0126: Het introduceren van de defaultwaarde ‘entiteit’ voor StUF:functie in vrije 
berichten 

 RFC0391: attribute entiteittype voorzien van namespace qualifier 

 RFC0345: Patchnummer in bericht 

 RFC0437: vrijeParameters in vrij bericht vervangen door StUF;aanvullendeElementen 

 RFC0442: Volgorde elementen gelijk trekken in ParametersVraag en 
ParametersAntwoord 

7. Doornemen status en opschonen openstaande RFC’s: 

 RFC0252: 'eindGeldigheid' moet groter zijn dan 'beginGeldigheid' van 
'tijdvakGeldigheid' 

 RFC0417: Verwerking vraagbericht voor een Vestiging met unbounded elements 

 RFC0434: RFC: Het gebruik van WS-* standaarden toestaan 

 RFC0458: Verder structureren bevestigingsbericht 

 RFC0461: Kerngegevens altijd verplicht in kennisgevingen/update elementen 
8. Planning StUF Expertgroep (Jan Brinkkemper) 
9. Rondvraag 
10. Lunch 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-overbodig-maken-nillable%E2%80%9Dtrue%E2%80%9D-stuf-schema%E2%80%99s
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/definieer-een-speciaal-element-tbv-subtypering
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-verwijderen-attribute-metagegeven
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/rfc-gebruik-xsd-extension-voor-subtypering-bg-schemas
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/toevoegen-stuffunctie-attribute-aan-attributegroup-stufentiteit
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https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-verwijderen-waarde-zaakinfo-vrije-berichten
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-verwijder-berichtsoorten-lv11-lv14-en-la11-la14-uit-stuf
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-verwijder-berichtsoorten-lv11-lv14-en-la11-la14-uit-stuf
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-verwijderen-samengestelde-kennisgeving
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-hernoem-parameter-‘sequencenumber’
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https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-introduceren-van-wildcards-stuf-bevragingen
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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
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-voor-stuf-301-waardenbereik-xml-attribuut-
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/versienummer-een-bericht-enof-schema
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-dienstberichten-het-element-vervangen-door
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-plaats-parameters-die-meerdere-berichttypen-gebruikt-worden-dezelfde
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/rfc-plaats-parameters-die-meerdere-berichttypen-gebruikt-worden-dezelfde
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/eindgeldigheid-moet-groter-zijn-dan-begingeldigheid-van
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/eindgeldigheid-moet-groter-zijn-dan-begingeldigheid-van
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/verwerking-vraagbericht-voor-een-vestiging-met-unbounded-elements
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301-standaard/rfc-%C2%91vrije%C2%92-berichten-toestaan-om-geen-stuurgegevens-te-gebruiken
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/verder-structureren-bevestigingsbericht
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/kerngegevens-altijd-verplicht-kennisgevingenupdate-elementen
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Ad 8. Aanpak review schema’s, opleveringsmomenten basischema’s bg0320, zkn0320 en ztc0320, 
migratievertalingen tussen 3.01 en 3.02 producten. 


