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Agenda:

1. Opening en mededelingen

• Sneak preview agendapunt 5

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)

3. Goedkeuren patch 22 inclusief 

• ERR0395:   Element 'aanvullendeElementen' en attribute 'schemaLocation' attri-

bute ontbreken

4. Integrale goedkering document “keuzenVerStUFfing RGBZ2.0 20150611 met ren-

vooi.pdf”!

5. Roadmap StUF & Versnelling Standaardisatieproces (presentatie Henri Korver)

6. Bespreken onderhoudsverzoeken:

• Zoeken met StUF-BG op delen van woorden zoals bedrijfsnaam

• Het laten vervallen van Bv04 en uitbreiden van Bv03

7. Vaststellen van RFC's die meegenomen worden in StUF 3.02

•     RFC0391: RFC voor StUF 3.01: Waardenbereik XML-attribuut “entiteittype” uit  -

breiden met namespace qualifier.

• RFC0141: RFC: materiele en formele historie.

•     RFC0146:             BUG: Opnemen kerngegevens in synchronisatieberichten   

8. Optioneel: behandelen openstaande errata

• ONV0396: Erratum: onnodige voorschriften <eb:Role> in StUF-protocolbindingen

• ERR301:   Duidelijkere wijze van restriction van attributen. 

•     ERR0326:       Foutcodes ten onrechte beperkt tot synchrone kennisgevingen   

• ONV0328: Sorteervolgorde in samengestelde berichten is niet altijd te bepalen

• ONV0338: codeGebeurtenis in BAG Berichtencatalogus

• ONV0344: extraElementen in TGOPND

• ONV0348: mapping Bg0310-Bg0204 WoonplaatsWaarinGelegen

• ONV0349: BAG - WOZ

• ONV0354: Relatie naar VvE kan niet gelegd op grondperceel app. complex
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• ONV0360: Onduidelijkheid m.b.t. extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG 

en einddatumTijdvakGeldigheidBAG

• ERR0364: Vraageselectie en vraagScope gebruiken zelfde restrictionbase maar heb-

ben compleet eigen eigenschappen

•     ERR0372: SBI tabel wordt niet ondersteund in Bg0310   

•     ONV0377:       xsd StUF vereist aanwezigheid ZKN:gerelateerde in relatie-entiteit 

terwijl specificaties zeggen dat deze leeg moet zijn   

9. Rondvraag

10. Lunch

Ad 3. Op het laatste moment hebben we ERR0395 toegevoegd aan patch 22. Dit erratum 

moet eerst nog even expliciet goedgekeurd worden. Zie voor dit agendapunt tevens de be-

standen 'stuf0301_20150608_pre-patch22.zip', 'bg0310_20150608_pre-patch22.zip', 

'zkn0310_20150608_pre-patch22.zip' en 'ztc0310_20150608_pre-patch22.zip'.

Ad 4. Belangrijk agendapunt! Indien nodig vegen we de hele agenda leeg om dit item af te 

ronden. Het gaat om de integrale goedkeuring document “keuzenVerStUFfing RGBZ2.0 

20150611 met renvooi.pdf”. In dit document zijn alle issues die in de afgelopen bijeenkom-

sten ter sprake kwamen verwerkt. In de komende vergadering beginnen we eerst waar we 

gebleven waren: sectie 2.4. Als we aan het eind van het document zijn gekomen, volgt de 

goedkeuring van het hele document,  inclusief de gemarkeerde wijzigingen in eerdere sec-

ties. Dus allen wordt gevraag dit agendapunt goed voor te bereiden zodat we dit document 

kunnen afhameren voor de zomervakantie. Mocht je nu al voorzien dat je bezwaren hebt met

gemaakte keuzes, geef die zo snel mogelijk door op het forum! 

Ad 5. Zie “roadmap stuf0302-bg0320-zkn0320 - Henri Korver 2015_06_04_def.pdf”.

Ad 7. Dit agendapunt komt alleen ter sprake als er nog tijd over is. De openstaande errata 

hoeven niet te worden voorbereid.
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