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VoonspELBAARBAARH EtD
VERSUS AVONTUUR
door Brkm DommissL

brían@ do mmi s s e- c o nsulting. nl

Allereerst wens ik u allen een standaard 2010 toe. Dat klinkt een beetje saai ei-
genlijk, want we houden ons zelfvool dat we juist niet in een sleur willen leven,
waarin de meeste dingen volgens een voorspelbaar proces verlopen, Avonturen wil_
len we beleven! Groots en meeslepend, dat moet het leven zijn! Elke dag weer een
nieuwe uitdaging. Maar ondertussen...
Ik denk zelfdat de meesten van ons wel blij zijn met enig houvast. Het is wel eens
handig als je niet bij elke stap hoeft na re denlGn of het wel de juiste is en of de
afloop wel volgens verwachting zal zijn. We worden namelijk in ons dagelijks ge-
bruik van de ICT alle vaak genoeg op het verkeerde been gezet. Enige voorspelbaar-
heid is goed voor de gemoedrust, zeg maar.

Onl bovenstaande maar eens krachtig onderuit te halen komen we met het laatste
nummer van 2009 uit in 2010. Hoezo voorspelbaar, uitkoulen met een nummer
van 2009 in 2010, het moet niet geld<er worden. Maar het is even niet anders en het
doet gelukkig ook niets afaan de kwaliteit vaD de artikelen.

Standaarden helpen ons bí het voorspelbaar en beheersbaar inrichten van proces-
sen, systemen etc. Maar hoe voorspelbaar en beheersbaar zijn die standaarden zelfl
Erwin Folner bijt het spits af met een artikel over hoe je standaarden het beste
kan beheren. Het BOMOS-nodel beschrijft alle facetten die daarbij een rol kunnen
spelen. Het model is afgeleid van een breder document dat voor iedereen vrij is op
te vragen c.q. te downloaden. Verplichte kost voor iedereen die iets aan centraal
beheer van ketenstandaartlen wil saan doen.

Henri Korver en Maarten van den Broek zitten middenin zo'n proces nlet.,hun,'
standaard StUF. Vastgesteld als nationale standaard, net de bedoeling breed geïm-
plementeerd te worden in gemeentelijk Nederland en omstrekeD. In navolging van
het artikel eerder in 2009 hebbeD zij nu een soort primer opgesteld hoe SIUF in de
praktijk werl(. Nuttig voor iedereen die ermee te rnaken gaat krijgen maar voor
anderen die met soortgelijke trajecten bezig zijn.

Tenslotte walen onze lazende r.eporters ter plel&e bij XML Holland 2009 in novem-
ber, een evenement dat in de Kuip werd gehouden. Inhoudelijk een goed congres
was hun algernene oordeel. Sameu met de eerder datjaar gehouden congressen
XML en Zorg, XMI en Overheid en XMI en Onderwijs heeft de Users Group in 2009
zodoende dan toch flink aan de weg getirnnerd.
De goede voornemens voor 2010 op dit vlak zijn alweer genoteerd. Eerste afspraak
is een worlchop SemaDtisch Pr.ogrammeren op 25 februari. Check de agenda voor
uitgebreide achtergrondinfornatie. En alleen voor leden dus als u nog geen lid
bent, haast u naar de website (die ook binnenkort grondig wordt gereyiseerd) en
schrijf u in (www.xr4llqlland.4U. Het is misschien wel niet het grootste avontuur
dat u ditjaar gaat beleven, maar ik kan u voorspellen dat het wel heel veel voorde-
len oplevert.
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SrU F vuNr-PRtMER
UrrcrweRrtr vooRBEELDEN vAN DE sEMANTIEK vooR XML-BERIcHTEN

Door Henri Kon?l' er en Maarten yan den Broek,
henri.kon er@kinggemeenten.nl mbroek@me s sagedesiqn.nl

Begin dit jaar is StUF (Standaard Uitwisselings Formaat) uitgeroepen tot officiële standaard
voor gegevensuitwisseling binnen het domein van gemeenten en het landelijk stelsel van
basisregistraties. OngeveeÍ gelijktijdig is de volledig gemoderniseerde StUF 3.01 versie (zie [1])
uitgebracht als opvolger van SIUF 2.04 dat reeds drie jaar in gebruik is. In het eerste nummer
van <!ELEMENT dit jaar verscheen een uitgebreid overzichtsartikel van de StUF standaard (zie
Í2]). Uit de vele reacties die wij daarop binnenkregen bleek dat er onder de lezers interesse
was om meer inzicht te krijgen wat er zich onder de motorkap van SIUF bevindt. Een logische
vraag, omdat de lezers van dit blad natuurlijk vooral geïnteresseerd zijn in de toepassing van
XML in StUF.

1 .

2 .

3 .

5 .

6 .

Om in deze behoefte te voorzien zullen we aan de hand van een paar eenvou-
dige "hello world'-achtige voorbeelden eeD tip van de StUF-sluier proberen op
te lichten. Er is natuurlijh niet genoeg ruimte om alle featules vaD de standaard
te behandelen en we hebben ons helaas moeten beperken tot slechts een ldeine
fractie van de totale functionaliteit. Toch hopen we dat de voorbeelden replesen-
tatiefgenoeg zijn om de lezer in korte tijd een goed beeld te geven van de ideeèn
achter StUF.
ln het bijzoDder zullen we ingaan op de nieuwe berichtsoort van SIUF, de zoge-
naamde dienstberichten. Met een dienstbericht kan het ene systeem eeD ander
systeem opdracht geven on1 een "dienst" (service)uit te voelen. Dienstberichten
geven, in aan.ulling op de reeds langer bestaande kennisgevingberichten en
vraag-antwoordberichten, een impuls aan de toepasbaarheid van de SIUF stan-
daard. Ze bieden de mogelijkheid oln de voorgedefinieerde semantiek van SIUF
naar eigen smaak uit te breiden en daarom worden dieDstbedchten ook wel vrije
of maatwerkberichten genoemd.
Via een aantal XMl-fragmeDten zullen we de voor- en nadelen bespreken van
berichten met voorgedefinieerde functionaliteit (zoals keunisgevingen en be-
vragingen) versus de wije dienstberichten waarvan de berichtontwerper zelf de
fu nctionaliteit kan beoalen.

Melding via kennisgevingbericht

Voorbeeld 1 laat een typisch StUF-be cht zien. Het betreft een hennisgeving
waarin systeem A aan systeern B meedeelt dat er een nieuw object - Noortje Hen-
drikje I(olwer - is toegevoegd aan de gegevens van systeem A.

< B G : n p s L k 0 1  x s i : s c h e m a l o c a t i o n = " h t t p : / / w w N . e g e n . n l l S t U F / s e c t o r / b g , / 0 3 1 0  b q 0 3 1 0 . m s q . x s d , ,

a lns:  StUF='rht tp:  / /wi lw.  êgen.n1lSr:UElstUE0301" ) ( ln lns:BG:"ht tp: / /www.egem.nt lsruF/secror/bql0310"

znlns :  xs i="ht tp:  /  /wF)t  -w3 -ot Í t /  2A01/xMLschema- instance, '>

<BG: stuurgegevens>

<stUF :  ber ichtcode>Lk01</StUF ;ber ichtcode>

<StUF: zender>

<StUF :  appl icat ie>SystêêÍr  A</StUF :  appl icat lê>

< / S t U E :  z e n d e r >
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Voorbeeld 7: KeÍmisgeving nlauw peísosn

Het bovenstaande bericht is afkomstig uit het StUF s€ctormodel bg031o. Deze
koppelvlakspeciflcatie voor de uitwisseling van badisgegevens is gebaseerd op de
generieke berichtenstandaard StUFO3O1 en het gegevensmodel RSGB (Referentie
model Stelsel GemeenteliJke Basisgegevens). De namespace StUF verwijst naar de
schema's van de Stt F0310 berichtenstandaard en BG refereert naar de schema's
van sectormodel bg0310.

Het gaat om een asjmchrone kennisgeving, dat wil zeggen het ontvangende sy-
steem mag zelfbeslissen op welk moment het bericht verwerkt wordt. StUI kent
ook qmchrone kennisgevingen die onmiddelliik verwerkt moeten worden. In het
sectormodel b90310 hebben asynchrone kennisgevingbedchten oveÍ personen
als elementnaaD BG : npsLk01. Hierin staat 'nps, voor 'Natuurlijk persoon, zoals
beschÍeven in het gegevensmodel RSGB en 'LkO1' voor 'as5mchrone kennisgeving'
zoals gedefinieeÍd in de StUF0301 berichtstandaard. De berichtontwerpeÍ van het
sectormodel b90310 heeÍt besloten om deze twee codes te gebruiken in de naam-
geving van het beÍichtelement. De berichtontwerper had ook kunnen kiezen voor
een andere naam, biivoorbeeld BG : AsynchroneKennisgevingoverNatuurl
ij kePersonen. De semantiek wordt niet bepaald door de naam van het berich-
telement, maar door de inhoud van de stuurgegevens en de Íest van het bericht.
Een verder toelichting:
I Een kennisgevingbedcht heeft een vaste opbouw. Zoals elk StuF-bericht

begint het met het contaiDer€lement BG i stuurgêgevens met daarin
een aaltal logistieke gegevens. Daarna volgt veelal het containerelement
BG: parameters dat gegevens bevat die de verwerking van het bericht bij
de ontyanger specificeren. De inhoud van dit element is afliankelljk van het
tjpe bericht. Daarna volgen de gegevens van het object waar het bericht over
gaat. In de stuurgegevens worden de zender en de ontvanger van het bericht
gespecificeerd, Sjrsteem A respectievelijk Systeem B.

I Een keÍmisgeving gaat altijd wer één object van €en bepaald type. Regel 12
van de sflrurgegevens laat zien dat het in dit geval gaat om een (Datlrurliik)
persoon (MS).

I Reg€l 15: Mutatiesoort 'T' (Toevoeging) in de parameteÍs betekent dat het
object in kwestie relevant is geworden voor de zender van dit bericht (systeem
A). Met dit bericht wordt systeem B hierover ingelicht.

I Regel 16: De waarde 'I' in het element indi catorovername in parameters
staat voor 'Informatief. De ontvanger van het bericht (systeem B) is in dit
geval niet verplicht om de informatie over te nemen. Het was ook mogelijk



geweest on de waarde V in te \,.ullen. In dat geval noet het nieuwe object
verplicht worden overgenomen door het ontvangende systeem.
Regel 18:
a In toevoegkennisgevingen (mutatiesoort 'T') komt altijd maar één objecr

voor, namelijk het (nieuwe) toegevoegde object. In wijzigkennisgevingen
(mutatiesoort 'W)worden altijd twee objecten opgenomen: één voor het
oude en één voor het nieuwe voorkomen van het genuteerde object.

a Het geleserveerde attribuut StUF: verwerkrngssoort geeft aan hoe
dit object van het t'?e NPS verwerkt moet worden in het ontvangende sy-
steem. In dit voorbeeld is de verwerkingssoort gelijk aan 'T'van Toevoegen.
In dit geval is de mutatiesoort gelijk aan de verwerldngssoort, maar dit is
lang niet altijd zo.

a Het gereserveerde attribuut StUF: entiteittype geeft het q?e van het
r^êoêr,^êo/i ê ^hiê.f

In de regels 19 tot en met 25 worden de eigenschappen van het object Natuur-
lijk Persoon (NPS) gespecificeerd zoals het burgeffervicenummer (bsn).
In regel 21 wordt expliciet beschreven waarom het element
BG : voo rvoegs e fce s I acht sn aam leeg is. Het attribuut S tUF : noval ue
geeft aan dat dit element "geenwaarde" heeít. SIUF ondersteunt onder meer
ook de null-waarden "waardeOnbekend" en "nietceautoriseerd". De ontvan-
ger weet zo altijd waarom de inhoud van een element leeg gelaten is.

Dit bericht bevat geen informatie over de gebeurtenis die ten grondslag ligt aan
de toevoeging van het nieuwe object- Het kan zijn dat er een nieuw object is
oDtstaan in de werkelijkheid, echter het kan ook zo zijn dat het object al enige
tijd in de werkelijkheid bestaat rnaar opeens relevant geworden is. Bijvoorbeeld
een geboorte kan de reden zÍn dat er een nieuw gegeven aan het GBA-systeem
(Gemeentelijke Basis Administratie) van Ansterdam wordt toegevoegd maar ook
de vestiging van een persoon in de gerneente Amsterdam zal tot een toevoeging
leiden. Het is overigens wel mogelijk om in StuF-kennisgevingberichter de ach-
terliggende event op te nemen maar dat ligt bLdten de scope van dit artikel.

Melding via dienstbericht

ln voorbeeld 2 is een wij bericht ofdienstbericht opgenomen. Het betreft een
asynchroon inkonend dienstbericht, te herkennen aan (uitbleidend) de bericht-
code Dio1 in de stuurgegevens. Dit voorbeeld is f,ctiefer niet afl<omstig uit een
bestaand sectormodel. In dit bericht meldt systeem A aan systeem B dat er een
kiudje is geboren. Het element StUF: functie in de stuurgegevens specificeert
dit ook. Als het kindje een twee- ofeen meerling is, dan worder de broertjes of
zusjes ook in de melding meegenonen. Tevens wordt aangegeven wat voor tj,'pe
meerling het is (eeneiig, tweeeiig, etc.). In dit voorbeeld betreft het de lnelding
van de geboorte van een eeneiige drieling. Van de pasgeborenen worden alleen de
BSN-nummers meegegeven. Als B neer wil weten over de pasgeborenen, dan kan
B aan de hand van deze identiflcereDde nummers naar A een waasbericht sturen
om exrra gegevens op te 1,Tagen.

<MS :  Meldinqceboorte

xsi :  s  chemalocat ion= "ht tp :  / /www. eSen. n1/stuf /n i j  nsectornodel /0100/ms0100. xsd, ,

x m l n s : M s  " h L  p : / / , w h . e q e , . n I / < r '  I / m r  i n s - c  o - n o d e t / 0 I 0 0 "

xmlns :  StUF='rht tp:  / /www. êqem. nf lStUF/StUF0301"

xmlns :  BG="ht tp:  /  /www. eqem. n1lstUF/sêctor /bql0310 "

xÍ ' lns :  zs i : r 'h t tp :  / /www.w3. orq/2001/XMLSchel la- instance, '  >

<MS: stuurge9evens>

<StUF: bêr ichtcode>Di 01< /  StUF: bexichtcode>

<StUF: zênder>

<StUF: appl icat ie>SystêeÍ i  A</StUF: appl icat iê>

</StUF: zender>

<StUF: ontvanger>

<StUE: appl icat ie>Systeem B</StUF: appl icat ie>

I

I

I
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Voorbeew 2: Asynchroon dietstbericht voor d.e melding lan een geboortz

Een qryisch verschil tussen een vrij bericht en een kennisgevingbeÍicht is dat
in een wij bericht verschillende objecten van verschillende objecttypen mogen
woÍden opgenomen. Kennisgevingen gaan altijd over één object en beuagingen
over objecten Yan één objecttype.

Een ander punt van verschil is het element Ms : parameters. De inhoud van dit
element is in een wij bericht volledig wij. Hierin worden gegevens gespecificeerd
die geen onderdeel zijn van het gegevensmodel dat door het beteffende sector-
model wordt voorgeschreven. Blivoorbeeld, het gegeven Ms : tt1)eryÍeer f ing is
geen onderdeel van het RscRgegevensmodel. Het gegeven BG: bsn is wel onder-
deel van het RscB-gegevensmodel en moet als zodanig herkenbaar in de body
van het bericht worden opgenomen.

Het attribuut stUF : entiteittype binnen MS : obj ect specificeert het entiteit-
type waawan BG : bsn een eigenschap is. Binnen StUF wordt als "best practice"
gehaDteerd dat er alleen elementen gedefinieerd worden voor berichten. De be-
richten worden samengesteld met zoveel mogelijk hergebÍuik van complexType's
die al gedefliieerd ziin. Dit is de reden dat de elemeDten op het hoogste niveau
binnen dit beÍicht in de namespace MS zitten en dat de elementen daarbinnen
veelal in de namespace stUF ofBG zitten.
Het voordeel hiervan is dat de betekenis van BG: bsn aI is gedefnieerd in het
sectormodel en dat de semantiek niet meer voor dit wij e bedcht apaÍt gespecifi-
ceerd hoeft te worden. Deze contextuele manier van werken wordt ook toegepast
bij semantisch talen zoals RDF en O'WL bekend van WBC (zie [2] voor een uitge-
breid overzicht) en is typisch voor SIUF. We geven nog drie voorbeelden om een
en ander nader toe te lichten aan de hand van het polyinterpretabele gegeveD
BG: postcode. Het eerste voorbeeld betreft de postcod€ van de verbliifplaats van
een peÍsoon:



Het tweede voorbeeld betreft de postcode van het correspondentieadres van een

Persoon.

<BG: persoon ent i tê l t t lpê="NPS">

<BG:corrêspondêeitOpÀdrês entiteit!ype=,,NPSÀDRCORt,>

< B G :  g e  r e l  d  L  ê e r d e  e n t i t e i t ! l ï J e = " À D R " \

<BG:postcode>1 672ÀS</BG :postcode>

?  / Ê ê . d ê r ê  I  . r ê ê r À ê !

</BG : corrêspondêeitOpAdres>

Het derde voorbeeld betreft de postcode van het hoofdadres van een WOZ-object.

<BG:woz object  StUF:ent i te i t t ] .pe:"WOZ">

<BG:hêeftAlsHoofdadrês StUF:ent i te i t t t /pê="WOZADRHFD">

. BC: qerelateerde StUF: enLi  Le-L Lrype="ADR"\

<BG: postcodê>10588R</BG :postcode>

</BG: gexelatêêrde>

</BG :  heef  tAlsHoof dádres>

< / B G :  w o z - o b j e c t >

Uit de context waarbinnen de postcode in het bericht voorkomt is steeds duide-
lijk wat de rol van de postcode in het bericht is. De berichtontwerper hoeft dit
zelf niet te expliciteren.

Bewaging via vraag- en antwoordbericht

Voorbeeld 3 laat een waagbedcht zien waarin een aantal gegevens wordt op-
gewaagd van een persoon geïdentificeerd door het burger servicenumurer
123456789. Omdat het bsn uniek is, zal er in het antwoordbericht slechts één
instantiatie van het tJ,?e persoon teruggegeven worden.

1 <BG:npslwo1 xsi :schêmalocat ion="ht tp: / /ww.êgen.nl ls tuF/sector /bql0310

b90310.Ínsg.xsd" : Í [ns :  s tVF:"ht tp:  / /www.eqen.nf  , /StUF/StUF0301"

xmlns :  BG="ht !p :  / /w@. eqen. n l lStUF/sector /bgl0310' l

:nfns : :s i i i i i : "ht tp:  /  /www.w3. org /  2AOI /xMtschêma-instancê">

2 <BG: stuurgegevens>

3 <SIUF: bêr ichtcode>Lv01</ StUE: ber ichtcode>

4  r  S r  t r r . :  e n l  i L ê  L - t r p e \ N P S . / S L U F : e a t I t e i L t \ , ? e :

5 </BG: stuurgegêvens>

6 <Bc:paranêtêrs>

7 <S!UF: sorter lng>1</ SIUF: sorter ing>

8 <SIUF: indicatorvêrvolgvraag>fafsê</ SIUE: indi  cator .Ve rvolgvraag>

9 </BG: paramêtêrs>

10 <BG: gê1i jk  SIUF: ent i te i t typê:r 'NPs">

1 1  < B G :  i n p . b s n > 1 2 3 4 5 6 1 8 9 < / B G :  i n p .  b s n >

1 2  < / B c : q e l i j k >

1 3  < B c : s c o p e >

14 <BG:object  StUF: ent i te i t twe:"NPs">

1 5  < B G :  q e s  l a c h t s n a a n  x s i : n i 1 = " t r u e " / >

16 <BG: voorvoègse lce s lacht  s naan xsi :n i l : " t ruê"/>

7 7  < B c : w o o r l e t t e r s  x s i :  n i l = r ' t r u e ' r  / >

1 8  < B G :  v o o r n a m e n  x s i :  n i l = " t r u e "  / >

) 9  B c : g ê s - à ' h  . à à n o , i o j n q  r , i : n r .  "  r . . " / .

20 <BG: geboortedalun xsi :  n i r : " t rue" />

2 I  < /  B c : o b l e c t >

22 </BG: scope>

2 3  < / B G : n p s ] , v o 1 >

Voorbeeld 3: Synchrone bevïaging in S|UF

{ïÈ
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Toelichting:
I Regel 3: De code 'Lv01' geeft aan dat het gaat om een s)'ÍrchÍoon vraagbericht.

Met andere woorden. het ontvangende sJrsteem dient onmiddellijk antwoord
te geven. Omdat het om een sjmchÍoon bericht is hoeven de zender en ontvan-
ger niet gespecificeerd te woÍden in de stuurgegevens.

I Regel 7: Het element sortering geeft aan in welke volgorde de objecten
in het antwoordbericht teÍuggegeven worden. In de annotaties van het XML
Schema van sectormodel 8tr310 ziin de verschillende sorteringen gedefnir
eeÍd.

I Regel 8: Indien een antwoordbericht niet alle objecten teruggeeft die aan de
selectiecriteria voldoen en het vragende slrsteem meer objecten wil ontvan-
gen dan kan een vervolgvraag worden gest€ld door een nieuw vraagbedcht te
versturen. In dit voorbeeld is dat niet het geval.

I Regel! 1G12: Het selectiecriterium is het bsn "123456789" van de bevraagde
peÍsonen. Omuat elke burger een uniek burger servicenumrner heeft zal deze
selectie leiden tot precies één object in het antwoordbericht.

I Regels 1322: Het element scope bepaalt de velden die in het antwoord-
bericht worden teruggegwen. Omdat ook hier het contentmodel voor het
entiteittype 'NPS" wordt gevolgd, worden deze elemeDten met het attribuut
xs i : nil:,,true,, opgenomen,

Het antwoordbericht in voorbeeld 4 geeft het antwoord op de vlaag die gesteld
werd in voorbeeld 3.

Voorbeeld 4: $nchmon anhinoídberidfi

Gstts "ia dienstbericht

Met het wije bericht zoals gegeven in voorbeeld 5 kan het waagbericht uit
vooÍbeeld 3 op een compactere marrier gespecificeerd worden. In dit geval is de
semantiek van het bericht niet meer volledig af te leiden uit uit de SulF stan-
daard. De berichtontwerper moet dan de aauvullende semantiek zelfspecifceren
in het sectoÍmodel.

e



Voorbeeld 5: Synchrone ïequest d; dienstbericht

In dit vrije bedcht zijn de datavelden die in het antwoordbeÍicht teruggeven
worden niet in het bericht zelfgespecificeerd zoals in het scope-element van
het ldassieke vraagbericht in Voorbeeld 3. De terug te geven gegevens zijn in dit
geval door de berichtontwerper gespecificeerd in het sectormodel en niet in het
Íequest-beÍicht zelf zoals in het scope-element van een standaard Stul-waagbe-
richt.

Het gaat hier om een sJmchroon inkomend wli bericht. De ,D, staat voor ,Dienst,,

het Nederlandse woord voor service. De 'i' voor ,inkomend'. De code '02' staat in
dit geval voor qmchroon.

Het element functie bepaalt de betekenis van het bericht. De waarde van dit
element, Gee fPersoonvlaBsN, is een unieke pointeÍ naar de semantiek van dit
bericht in het bijbehorende sectormodel.

Voordelen bevraging via vÍii bericht:
I Compacte berichten omdat de scope niet in het bericht hoeft te worden opge

nomen.
I I€esbare berichten omdat de semantiek van het bericht direct wordt toepe.

spitst op de situatie.
I Men hoeft maar een klein deel van de StuF-standaaÍd te kennen.
I Omdat de berichtontwerper zelfde semantiek mag bepalen kan de semantiek

van het bericht naar eigen inzicht verfljnd worden.

Nadelen bewaging via vrij bericht:
I Berichtontwerper moet zelf de semantiek van het bericht beschriiven. Het

wordt niet meer voorgedefinieerd door de StuF-standaard. Het bericht is min-
der zelfbeschriivend.

I De kwaliteit van de zelfgedeflnieerde semantiek is lastiger te waarborgen. De
kans bestaat dat verschillende sectorrnodellen dezelfde functionaliteit oD een
andere manier specif ceÍen.

I Veelvuldig gebruik van de vrije berichten kan leiden tot wildgroei in bericht-
speciflcaties. Dit bemoeilijkt hergebruik van herhalende concepten en termi-
nologie.

I Minder interopeÍabiliteit. De uitwisselbaarheid van systemen wordt niet meer
gegarandeerd door een applicatie StUF-enabted te maken. De extra gedefini-
eerde semantiek moet ook ondersteund worden.

De respons op het dienstbericht Gee fpersoonviaBsN inkomend wordt weer-
gegeven in voorbeeld 6.



De berichtcode Du02 geeft aan dat het gaat om een sjmchrone response op een
Dio2-request. De 'u' staat voor 'uitgaand' en '02' voor 'sJmchroon'.

StUI biedt sinds koÍt zowel de mogelijkheid on zelf de semantiek van berich-
ten te definiëren als gebruik te maken van voorgedefinieeÍde semantiek. Beide
opties hebben voor- en nadelen. In dit artikel is geprobeerd door middel van
een aantal vooÍbeelden de verschillen tussen de twee benaderineen inzichte
lijk te maken.

De voorgedeflnieeÍde berichtsoorten (kennisgevingen en waag-antwoord)
van StUF worden vooral gebruikt in de horizontale sectormodellen StUF-BG
(Basis Gegevens) en StUF-ZKN (Zaken) voor de uitwisseling van respectievelijk
basisgeger"ens en zaakinformatie. Deze generieke koppelvlakspeciÊcaties zijn
sectoroverschrijdend en kunnen in principe gebruikt worden binnen de hele
overheid.

Het vrije beÍicht oftewel het dienstbericht wordt voomamelijk gebruikt voor
maatwerk in verticale sectoÍmodellen (sectorspecifi.eke koppelvlakken) zoals
SttlF-V/OZ Waardedng Onroerend Zaken) voor gegevensuitwisseling in de
waardedngsketen. Door middel van het dienstbericht ziin web services ge-
implementeeÍd die bijvoorbeeld de WOZ-waarde kunnen uitrekenen van een
(woon)object op basis van een complex taxatiémodel.

[1] EGEM (2009), Stando.ard Uitwisselings Formaat loor apÍtlicaties. Sfln 03.01: In
gebruik, http Jiwww.eqem-iteams.nli stuf:eebruik

[2] Henri Korver, SiUF: De Betekmis lan BeridLten, Tijdschnft <IEIËMEI.IT, Jaargang
15, Nummer 1, April 2009. httpr/wwv/.egem-iteams.nl/svstem/files/
Vakblad Element StuIartil(el 0309.pdf

[3] Dmgan GaSevió, Dragan Djurié, Vladan DevedZió (2006r, model Driyen Archi-
tect)re and Ontolog Deyelopment, Springer-Verlag-Berlin Heidelberg.

Voorbeeld 6: Swcllrone resl,oflse vis dienstbqidlt



{ftr-igebronnen
http r/wwYr.egem-iteams.nl/stuf
https J/wwwsurfgroepen.nUsites/stuf/default.aspx
http J/www.noiv.nUnode/65915
http tlwwiv.wozinformatie.nllDublichf euwsaÍchiefl
itemi?itemlD=689s&bc=nieuws

< t t t Henrí l(orler is loorzitter yan de SiUF Expertgroep en sdyiseert namens KJNG
over arcwtechtur en standaarden loor de e{yerheid. Maarten tan d,en Broek is de seeste-
lijk yader vsn StW en zevslandig adviseut . . | >
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PueLrcrREN tN HET TTJDPERK vAN
Gooclr, Apprr EN AMAzoN:
GEEN WOORDEN MAAR DADEN?
Vrnsuc XML HounruD 2009

Door GertJan lan Lochem en Theun Fleer, met aarwullingen van Diederík C,erth lanwijk,
g.\l.lochem@daidalos.nl I thnn.fleer@daidalos.nl I dg@dnxotríx.nl

lty'e moesten een "rode" draad volgen door de cata-
comben van de Kuip, om met ongeveer 50 merNen
aan het congres te beginnen. Tenminste 1 Ajaxfan
wilde per se niet naar de Kuip komen en liet zich
lieveÍ door dit verslag op de hoogte brengen. Voorzit-
ter Jan"Willem de Koning opende het congres, met
de constateÍing dat de crisis niet aan XML HoUand
voorbii is gegaan.

Uitgeefdag. Vanuit de Nati-
direct doorgeloodst naar hun

Een analogie met de

Qoa" ruDlceren rn ner rrJqperK ven
Google, Apple en Am:rzon"

Grimbert Rost van Tonningen, consultant, auteur en
oprichter van PlusPost (www.plusDost.nl), zeg maar
de'liberale Geenstijl", gafeen aantal inzichten die
wel bekend voorkwamen, maar zo op een rijtje de
problemen van uitgevers aardig samenvatten. Het



Een intensieve rnaar leerzame dag. Meld u aan voor de dinsdag 30 maart om 10.00 uur (ontvangst vanaf9.30)
workshop door een mail te sturen aan en duurt tot 13.00 uur.
g.hopmans@mssm.nl. Deelname is gratis maar je
moet lid zijn/worden van de Users Group.

Locatíe : Arb ounie, Utrecht
Organisatie: www.xmlholland.nl

à 13 maart

XML PÍague
XML Prague is a conference on XML for developers,
rnarkup geeks, information rnanagers, and students.
XML Prague 2010 will focus on core and emerging
XML technologies. This year special focus will be given
to temporal aspects ofXML.
I XML Lifecycle (dif0ng, merging, change tracking,

etc.)
I Efficiency and perforrnance in XML (verbosity,

processlng, overuse)
I H5,permedia in XML (SMIL, SVG animations)
I Spatial data and XML (WGS84, microformats)
I XML all the time (XRX, Xquery web applications)
I Special panel discussion: Ëditing XML (open to

sponsors)

Locatie: Lesser Town Canpus of Anrles IJníversity, Praag
Organísatie: httD J/www.xmlpraque.czl2010/index.
html

t 30 maart

Tweede Mini{ongres tnformatieketens in de ZoÍg
In de zorg speelt informatie en de uitwisseling van
informatie een steeds belangrijker rol. Volgens som-
migen, zoals Ray Kurzweil, wordt biologie steeds meer
een informatiewetenschap. In de medische omgeving
wordt dan ook in toenemende mate complexe data
geproduceerd en gebruikt. Zowel de ICT als de gebrui-
kers ervan worden voor lastige uitdagingen gesteld.
Hoe organiseren we de informatie uitwisseling tussen
specialisten, huisartsen, apothekem, ziekenhuizen,
laboratoria, tal van andere zorgverleners, en uiteraard
de patiënt ofldant. Wat betekent XML voor de infor-
matieketens in de zorg, zowel voor de zorgverlener
als voor de patiënt. Hoe worden doelstellingen als het
Electronisch Patiënten Dossier in de keten gereali-
seerd? Hoe zorgen de partijen in de keten voor open
communicatie en interoperabiliteit?

Dit jaar organiseren we als XML User Group voor
de tweede keer dit mini{ongres tijdens de Zorg en
IcT-beurs, op dinsdag 30 maart a.s. in de Jaarbeurs
Utrecht.

In het congres wordt ingegaan op standaardisatie-
\.'raagstukken en de daarblj horende Icl-aspecten die
voor de zorgketen van wezenliik belang zijn. In ieder
geval wordt aandacht besteed aan de architectuur
en het berichtenverkeer voor een Regionaal Schakel-
punt, aan het EPD er aan het XML Vocabulaire HL7 en
bijbehorende standaarden. Het programrna begint op

Deelname aan het congres is gratis. Gedetailleerde
informatie over het programma verschijnt op onze
website www.xmlholland.nl. Als je wilt deelnemen,
stuur dan een email naar evenementen@xmlholland.nl,
onder vermelding vanje naam en naam organisatie.

Locatíe: I aarb eurs, Utrecht
Organisatie: www.xmlholland.nl

à 28 april

overheid en XML
Zoals de laatstejaren gebruikelijk organiseert de
Users Group als onderdeel van de 3-daagse mani-
festatie Overheid en XML een mini-congres gericht
op informatievoorziening en -verwerking binnen
de overheid en de rol van standaarden daarbij. Het
programma staat nog niet vast maar er zal naar alle
waarschijnlijk ingezoomd worden op de informatie.
vooziening in diverse jeugdketens, het Standaard
Uitwisselingsformaat StUF voor gemeenten en op het
modelleren en beheren varl ontologieën voor zowel
gegevensuitwisseling a1s voor ondersteuning van
beslissingen.
Houd de website in de gaten voor de laatste updates.
Toegang is gratis voor zowel leden als niet-leden.
Aansluitend is de jaawergadering van de Users Group
gepland.

Locatíe : I aqrbeur' Utrecht
Organisatie: www.xmlholland.nl
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