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Uitlevering 1.0.4

• Dit is de versie voor release A
– Bug fixes mogelijk, maar alleen als het echt moet (productieverstorend)
– Doorontwikkeling en andere bug fixes komen in versie voor release B

• 1.0.4 = 1.0.4-rc + reacties besproken op 20-10 + 2 late reacties

• Alle uitgeleverde versies vanaf 1.0.3 blijven beschikbaar
– Alle documentatie op één website, versies te bereiken via startpagina.
– Alle bestanden op één Git repository, versies te bereiken via tags
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#149 Contactinformatie als link

• Issue:
een e-mail adres in de tekst moet als link uitgevoerd kunnen worden;
klik op de link om e-mail te versturen.

• Oplossing: nieuw tekstelement
<Contact soort=“e-mail” adres=“naam@domein”>tekst van de link</Contact>
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#135 Gereserveerd / Vervallen

• Issue: validaties rond gebruik van gereserveerd / vervallen te strak

• Oplossing:
– Schema minder strikt gemaakt om muteren van/naar Gereserveerd of Vervallen mogelijk te maken
– Schematrons om de (ongewijzigde) regels voor regelingteksten te valideren

• Gereserveerd/Vervallen nu ook toegelaten in RegelingCompact:
– Verwijderen van artikelen past bij strategie van hernummeren
– Gereserveerd/vervallen van artikelen past bij strategie van invoegen van artikelen met –a, -b etc
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Gereserveerd / inhoud / vervallen

Gereserveerd: nummer reserveren voor toekomstig gebruik

Regelingtekst:

Artikel 5 …Tekst van artikel 5…
Artikel 6 [Gereserveerd]
Artikel 7 …Tekst van artikel 7…

Er is (juridisch) nog geen artikel 6, maar reserveer alvast dit nummer om 
later aan te vullen. Anders moet later artikel 5a toegevoegd worden.
[Gereserveerd] is een speciaal tekstelement in STOP.
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Gereserveerd / inhoud / vervallen

Gereserveerd artikel inhoud geven

Regelingtekst: Besluit:

Artikel 5 …Tekst van artikel 5… Artikel 6 [Gereserveerd]…Tekst van artikel 6…
Artikel 6 …Tekst van artikel 6…
Artikel 7 …Tekst van artikel 7…

Artikel 6 bestaat vanaf nu juridisch wel.
In STOP wordt element Gereserveerd vervangen door element Inhoud
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Gereserveerd / inhoud / vervallen

Artikel houdt op geldig te zijn. Markeer als vervallen ipv verwijderen:

Regelingtekst: Besluit:

Artikel 5 …Tekst van artikel 5… Artikel 6 …Tekst van artikel 6…[Vervallen]
Artikel 6 [Vervallen]
Artikel 7 …Tekst van artikel 7…

Artikel 6 bestaat vanaf nu juridisch niet meer, maar staat wel nog in de tekst 
zodat verwijzingen ernaar nog bij het artikel kunnen uitkomen.
In STOP wordt element Inhoud vervangen door element Vervallen
(Vervallen mag later uit de tekst verwijderd worden)
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Tot slot: vraag

• We leveren uit via 2 repositories:
– De standaard STOP via https://gitlab.com/koop/STOP/standaard
– Het bronhouderkoppelvlak via https://gitlab.com/koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak

• Als service wordt STOP meegeleverd bij het bronhouderkoppelvlak:
– Dat was nodig want het was lastig om vanuit LVBB schema’s naar STOP te wijzen

... maar nu worden schema’s en schematrons via URLs aangeduid
– Dat was handig want dan stond alles bij elkaar

... maar nu niet meer want IMOW staat elders
– Maar wij blijven vragen krijgen over wat de juiste STOP versie is

• Voorstel: 1.0.4 is de laatste uitlevering waarbij STOP meegeleverd wordt 
met het bronhouderkoppelvlak
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