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Doelen van dit overleg
a. Aanleiding release A’
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c. Uitleg release A’ + feedback ontvangen op detaillijst
d. Vooruitblik roadmap B/C-release
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Aanleiding release A’
Brief leveranciers  uitstel release B
Besloten is het verzoek van de leveranciers te honoreren
 Release B wordt uitgesteld
 Noodzakelijke issues release A verhelpen  release A’
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Ontkoppeling STOP en uitgifte release BHKV A’
1. STOP & LVBB-BHKV tot versie 1.0.4 altijd gekoppeld geweest
Dit is niet flexibel gebleken:
– Informatiemodel STOP is hard gekoppeld aan het implementatiedeel (schema’s)
– Ontwikkeling STOP dient direct te worden uitgewerkt in het schema
– Veel impact voor de implementerende OBO’s en leveranciers

2. Ontvlechting van STOP en LVBB-BHKV biedt voordelen:
– STOP kan worden doorontwikkeld
– BHKV kan worden aangepast als er een nieuwe Release gewenst is

3. Ontvlechting start met Release A’
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Ontkoppeling STOP en uitgifte release BHKV A’
 Release A’ zal worden uitgegeven:
a. Demand gedreven (Bevoegd Gezagen bepalen (nieuwe) inhoud). Freeze loopt
synchroon met de gesprekken met BG en plansoftwareleveranciers
b. Opgeloste issues die het CAB heeft goedgekeurd
c. In eerste instantie als Release Kandidaat t.b.v. impactbepaling DSO en
Leveranciers
d. Definitieve levering van Release A’ na impactbepaling
e. OBO’s en leveranciers implementeren A’

 STOP zal verder – demand gedreven - worden doorontwikkeld ter
voorbereiding van Release B en C van het BHKV
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STOP voor release A’
a. STOP 1.0.4 (release A) + alle CAB-goedgekeurde fixes op A + uitwisselpakket t.b.v.
downloadservice
 Geen nieuwe functionaliteit in release A’
b. Fixes zijn verruimingen van STOP 1.0.4 en verbeterde validaties
 correcte bestaande oefencontent blijft valide
 incorrecte oefencontent wordt beter gedetecteerd
 reeds ontvangen content wordt niet opnieuw gevalideerd
c. Voor vrijetekstmodel
 vereenvoudiging van toepassing bestaand model vanwege aansluiting IMOW
 afgestemd met Geonovum
 goed ontvangen door leveranciers
20-4-2021

6

Issue tracker STOP

Zie: release A’ in de isue tracker KOOP | STOP

20-4-2021

7

Issue
nr
175

173

Title

Soort

BHKV1007: vergelijking
tekst:RegelingOpschrift met data:officieleTitel
BHKV
gaat mank als eerstgenoemde niet alleen
stringwaarden bevat
Releaseaanduiding en schemaversie in de
BHKV
uitwisseling met BHKV

Toelichting op de wijziging

Type

Consequetie CIMOW / keten

Schematron (BHKV1007) vervallen

Verbetering
Geen consequenties
schemata

LVBB transportschema, uitbreiding

Verbetering Is gelijk aan #150, maar die wordt dus
schemata vervangen door #173

171

Gebruik role attribuut bij schematron assert en
report elementen voor het aangeven van de
div
ernst van een melding

166

STOP1021 schematron controle keurt correcte STOP
uri's af (zowel http:// als https://)
tekst

Geen aanpassing in schema of
schematron, tooling trekt 'ernst'
(melding) en 'role' (schematron)
gelijk
Schematron (STOP1021)
versoepeld

165

Tabel- en voetnoot Id’scontrole op uniciteit
STOP
((tekst:noot/@id van xs:ID naar xs:NMTOKEN) tekst

Schema + schematron STOP 0067 Verbetering
Verruiming van tekstmodel LVBB
t/m 0069 versoepeld
schemata

BHKV1007 en BHKV1008 niet correct (controle
Regelingopschrift vs. OfficiëleTitel in
BHKV
BesluitKlassiek)
Attributen met vaste waarden aanpassen
STOP
(@revisie, @wijzigactie) vervangen door
tekst
enumeratie

Schematron (BHKV1007 en
BHKV1008) versoepeld, zie ook
175

Verbetering
Versoepeling, dus geen extra werk
schemata

technisch aanpassing

Verbetering
Geen consequenties
schemata

161

Dubbelcheck op eId join-id combinatie van
BeoogdInformatieObject bij de ExtIoRefs

BHKV

Schematron BHKV1003
aangescherpt

Verbetering Is reeds uitgeleverd onderhands aan LVBB
schemata - geen consuquenties voor CIMOW/Keten

159

Validatie op koppeling tussen
InformatieobjectRef en ExtIoRef

BHKV

BR's BHKV1001 en BHKV1002
verwijderd

Verbetering Is reeds uitgeleverd onderhands aan LVBB
schemata - geen consuquenties voor CIMOW/Keten

158

Schematron correcties (MarkLogic vs. Saxon)

div

Technische correcties

Verbetering Is reeds uitgeleverd onderhands aan LVBB
schemata - geen consuquenties voor CIMOW/Keten

154

Schematron validatie voor tabellen (@colnum)

STOP
tekst

Schematron versoepeld

Verbetering Is reeds uitgeleverd onderhands aan LVBB
schemata - geen consuquenties voor CIMOW/Keten

Controle op juiste opbouw doel

STOP
data

Schematron (STOP1038)
aangescherpt

163

162

141

Voettekst

Verbetering Alleen effect LVBB, dus geen effect voor
schemata keten
Verbetering
Versoepeling, dus geen extra werk
schemata
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Issue
nr

Title

Soort

Toelichting op de wijziging

177

Intrekking GIO (voorbeeld mutatiescenario
3d komt niet door validatie in LVBB)

STOP,
BHKV

Schematron (BHKV1001, STOP1028)
versoepeld. Keten wil deze
Betere
Check door Geonovum of dit in IMOW of
functionaliteit kunnen uitvoeren.
implementatie in TPOD moet worden beschreven.
Must have voor A'!

174

STOP0005: toegestane elementen in
tekstloze Al uitbreiden

STOP
tekst

schematron (STOP0005, tekst)
versoepeld

Betere
Is een verruiming, dus geen extra werk
implementatie

170

Gereserveerd voor Subsubparagraaf is niet
mogelijk zonder inhoud

STOP
tekst

Schema verruimd voor
subsubparagraaf

Betere
Is een verruiming, dus geen extra werk
implementatie

168

AlgemeneToelichting en
ArtikelsgewijzeToelichting in
RegelingTijdelijkDeel (niet in
RegelingVrijetekst)

STOP
tekst

Schema (tekst) versoepeld

Betere
implementatie

167

STOP0029: tabellen moeten meer dan 1
kolom hebben

STOP
tekst

Schematron (STOP0029) versoepeld

Betere
Versoepeling, dus geen extra werk
implementatie

164

In een RegelingMutatie kun je de inhoud van
STOP
een artikel niet vervangen door leden en
tekst
andersom

Schema-aanpassing (uitbreiding)+
Schematron

Betere
Effect voor renvooi - verruiming van de
implementatie mogelijkheden

157

MededelingOver niet opgenomen LVBB
LVBB
Schema-aanpassing (data),
uitleverschema (OfficielePublicatieMetadata) uitlevering toevoeging

115

Inleidende tekst/ Divisietekst zonder Kop

STOP
tekst

BR's STOP0041 en STOP0042
vervallen
Voettekst

Type

Consequetie CIMOW / keten

In TPODS beschrijven
PR34 in overleg met PR33 doorvoeren.

Betere
Geen consequenties
implementatie

Betere
implementatie

Ja, oplossing wordt doorgesproken met
kadaster. Uitgifte A' in STOP hiervan
afhankelijk.
20-4-2021
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Terugkoppeling
naar leveranciers
over uitkomst.

Roadmap B/C
Uitstel release B kan consequenties hebben voor roadmap release B/C
a. Blijven scope B/C zoals eerder vastgesteld, of moet scope B/C worden herzien?
 C-features naar voren?
 B-features naar achter?

b. Wat wordt de beoogde planning voor uitgifte release B/C en implementatie van B/C
in de keten?
 Wie van de leveranciers wil meedoen in de werkgroep planning release B/C
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