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17 november 2020

Bijpraten leveranciers

Issue + annotaties



Issue 154 & annotatie bij regeling

Peilen van mening over twee STOP onderwerpen:

• Issue 154:
– Moet dit in A of B opgelost worden?

• Annotatie bij regeling:
– Is het zinvol dergelijke annotaties te kunnen muteren?
– Generiek of specifiek mechanisme?
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Issue 154

• Issue 154 gaat over tabellen waarin cellen horizontaal worden 
samengevoegd.

• STOP valideert het samenvoegen en kijkt naar de kolom definities:

• Volgens tabellenstandaard CALS en STOP schema is colnum niet verplicht; 
het is een volgnummer en dus afleidbaar.

• Validaties gaan fout door issue in schematron als colnum niet aanwezig is.
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STOP wil blijven aansluiten bij CALS, dus validatie wordt aangepast

Maar STOP voor release A is bevroren, dus twee opties:

Optie 1 : Het is zeer belangrijk om het nu op te lossen  bugfix op STOP voor release A

Impact: Nieuw schematron; content is dan correct te maken en door DSO te halen.

Optie 2 : Het is niet meteen nodig, want leveranciers kunnen workaround ondersteunen.
Impact: 

» Geen aanpassingen schematron versie A => correcte content wordt afgewezen
» Workaround: leveranciers moeten additionele gegevens (volgnummer @colnum) 

verplicht toevoegen (kan heel vaak zijn)
» Bug fix wordt onderdeel van STOP voor release B (medio 2021); Versie A + 

workaround tot c.a. 2022.

De last van de workaround ligt bij leveranciers, dus de vraag:

 Welke optie moeten we het CAB adviseren?

 Het advies van KOOP  Bovenstaande optie 1, want minder impact en in 1 keer goed
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Issue 154



Er zullen wellicht meer validatie-bugs worden gevonden

Advies KOOP  Bugfixes op schematrons in A doorvoeren, waarbij:

 altijd heldere communicatie met ketenpartners & leveranciers

 releasemomenten in vaste planning (1x-2x per PI) of incident gedreven  ntb
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Algemeen advies KOOP t.a.v. validatiebugs



Annotatie bij regeling

• Betreft annotaties in STOP, voor gebruik door DSO-LV en LVBB
• Aanleiding is specifieke annotatie, maar mechanisme zal vaker worden 

toegepast

• Twee ontwerpkeuzes bij modelleren:
– Wel/niet muteren
– Hoe te muteren

• Zie voorbeeld-XML: 20201117 ToelichtingRelaties.zip
• Vanuit STOP/LVBB geen voorkeur
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Annotatie bij regeling: aanleiding

Aanleiding is specifieke annotatie:
Relatie tussen artikelsgewijze toelichting en waar de toelichting over gaat
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Regeling

RegelingMutatie

Besluit
Regels

Artikelsgewijze 
Toelichting

ToelichtingRelaties
(annotatie)

ToelichtingRelatie

Toelichting

Artikel

Artikelsgewijze 
Toelichting

ToelichtingRelaties
(annotatie)

ToelichtingRelatie

Toelichting

Toepassing: tonen van (artikelsgewijze) toelichting bij het juiste artikel c.q. bij de juiste wijziging. 

Mutatie



Annotatie bij regeling: muteren?

• Een annotatie bij een regeling bestaat uit “objecten” (zoals: 
ToelichtingRelaties bestaat uit meerdere ToelichtingRelatie-objecten)

• Als een regeling wordt gewijzigd, dan zal meestal maar een klein deel van 
de tekst wijzigen. Om juridische redenen wordt dit in STOP als mutatie 
gemodelleerd (in RegelingMutatie).

• In dat geval zal ook hooguit een klein deel van de annotatie wijzigen.
Wat is handiger:
– De annotatie als geheel te vervangen
– De annotatie als mutatie te modelleren, zodat alleen de mutatie met het besluit wordt 

meegeleverd
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Annotatiemutatie

Als een nieuwe annotatie als mutatie kan worden doorgegeven:
Er zijn twee manieren om een mutatie te modelleren:

– Generieke mutatieoperaties (muteer = bijv. vervang, verwijder)

<muteer>
<ToelichtingRelatie> of <AnderObject> of …

</muteer>

– Specifieke mutatieoperaties
<muteerToelichtingRelatie> <muteerAnderObject>

<ToelichtingRelatie /> <AnderObject />
</muteerToelichtingRelatie> </muteerAnderObject>

Wat is handiger?
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