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1 Introductie

Dit is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de
testresultaten van het softwareproduct Neuron Gegevensmagazijn 3.3 die zijn uitgevoerd
op het StUF Testplatform. Een testscenario bestaat uit één of meerdere StUF berichten
die tussen het StUF Testplatform en Neuron Gegevensmagazijn zijn uitgewisseld. De
testscenario’s zijn gebaseerd op de compliancy testset Prefill eFormulieren services 1.1.

Hoofdstuk 4 geeft een toelichting over de opbouw van deze rapportage en hoe u de
resultaten moet interpreteren. Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die voor het eerst
een testrapportage uit het StUF Testplatform onder ogen krijgen.
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2 Samenvatting testresultaten

Getest op standaard: Prefill eFormulieren services 1.0

Rol: Gegevensmagazijn

Gebruikte testset: Prefill eFormulieren services 1.1  

Datum: 05-12-2014 10:24:19 CET

Testset voor compliancy*: Ja

Testuitvoering: 05-12-2014 10:17:34 CET

Rapportagedatum: 05-12-2014 10:24:19 CET

Eindresultaat:

Uit te voeren testscenario’s: 4

Uitgevoerde testscenario’s:
4  (waarvan foutloos: 4 en 0 met
aandachtspunten)

Nog uit te voeren: 0Onderstaande tabel geeft een overzicht van uit te voeren testscenario’s en resultaten.

Naam testscenario Resultaat

NatuurlijkPersoon (P)

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P)

KinderenVanAanvrager (P)

Vestiging (P)

Indien dit rapport fouten bevat dan is het verstandig om hierover contact op te
nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet niet aan de regels die de standaard
Prefill eFormulieren services 1.0 voorschrijft. Dit kan leiden tot niet goed werkende
koppelingen en een hogere beheerlast.

Indien dit rapport aandachtspunten bevat dan is het verstandig om hierover contact
op te nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet mogelijk niet aan de regels
van de standaard Prefill eFormulieren services 1.0. Dit is echter afhankelijk van de
implementatie van uw leverancier.

Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in hoofdstuk 4.
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3 Gedetailleerde testresultaten

3.1 Algemene gegevens
 

Naam leverancier Vicrea Solutions B.V.

Naam Testcoordinator Edo Hussl

Getest softwareproduct Neuron Gegevensmagazijn

Versie softwareproduct 3.3

Rol getest softwareproduct binnen
koppelvlak*:

Gegevensmagazijn

Testset: Prefill eFormulieren services 1.1

Formele compliancy testset van KING Ja

Productlink**
https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/
neuron-gegevensmagazijn

* Indien een softwareproduct meerdere rollen invult (bv een zgn suite) dan moet voor
elke rol een testrapportage gegenereerd worden om compliancy van softwareproduct
aan te tonen
** De productlink is de url waarop het product beschreven wordt op de
Softwarecatalogus.

-
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3.2 Resultaten per scenario

Deze paragraaf geeft inzicht in de berichten die bij het uitvoeren van het testscenario
door het StUF Testplatform zijn getest. Voor elk bericht wordt aangegeven of het bericht
voldoet aan de regels van Prefill eFormulieren services 1.0.

3.2.1 NatuurlijkPersoon (P)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon

2 npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon

3 npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon

4 npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon

5 npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon

6 Fo02Bericht

3.2.2 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

2 npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

3 npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

4 npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

5 npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

6 npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

7 npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager

8 Fo02Bericht

3.2.3 KinderenVanAanvrager (P)
Volgnummer Berichten Resultaat
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1 npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager

2 npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager

3 npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager

4 npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager

5 npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager

6 npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager

3.2.4 Vestiging (P)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 vesLv01-prs-Vestiging

2 vesLa01-prs-Vestiging

3 vesLv01-prs-Vestiging

4 vesLa01-prs-Vestiging

5 vesLv01-prs-Vestiging

6 Fo02Bericht
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3.3 Resultaten per bericht

Deze paragraaf geeft inzicht in de regels die zijn toegepast op een individueel bericht.
Voor elk bericht is aangegeven welke regels zijn toepast en wat resultaat.

3.3.1 NatuurlijkPersoon (P): npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.2 NatuurlijkPersoon (P): npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon
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Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.3 NatuurlijkPersoon (P): npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen
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STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.4 NatuurlijkPersoon (P): npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon
Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.5 NatuurlijkPersoon (P): npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>
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STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.6 NatuurlijkPersoon (P): Fo02Bericht
Code Omschrijving Status

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

3.3.7 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt
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STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.8 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLa01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

PRS000005 Minimum leeftijd aanvrager

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.9 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status
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STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.10 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLa01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
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kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

PRS000005 Minimum leeftijd aanvrager

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.11 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element
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STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.12 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLa01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

PRS000005 Minimum leeftijd aanvrager

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.13 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn
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STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.14 GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): Fo02Bericht
Code Omschrijving Status

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

3.3.15 KinderenVanAanvrager (P): npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn
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STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.16 KinderenVanAanvrager (P): npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager
Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.17 KinderenVanAanvrager (P): npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)
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STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.18 KinderenVanAanvrager (P): npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager
Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben
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STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.19 KinderenVanAanvrager (P): npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.20 KinderenVanAanvrager (P): npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager
Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
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prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.21 Vestiging (P): vesLv01-prs-Vestiging
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn
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STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.22 Vestiging (P): vesLa01-prs-Vestiging
Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

PRS000021
Indien in het antwoordbericht een correspondentie-adres
wordt ingevuld dan dient óf het postbusnummer óf de
straatnaam en huisnummer ingevuld te zijn.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.23 Vestiging (P): vesLv01-prs-Vestiging
Code Omschrijving Status

STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt
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STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.24 Vestiging (P): vesLa01-prs-Vestiging
Code Omschrijving Status

PRS000001

Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-NatuurlijkPersoon wordt er een antwoord
verwacht conform npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon.
Als er een vraag gesteld wordt conform npsLv01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager wordt
er een antwoord verwacht conform npsLa01-
prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager. Als er
een vraag gesteld wordt conform npsLv01-prs-
kinderenVanAanvrager wordt er een antwoord verwacht
conform npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager. Als er een
vraag gesteld wordt conform vesLv01-prs-vestiging wordt
er een antwoord verwacht conform vesLa01-prs-vestiging.

PRS000021
Indien in het antwoordbericht een correspondentie-adres
wordt ingevuld dan dient óf het postbusnummer óf de
straatnaam en huisnummer ingevuld te zijn.

STV0000032
Een antwoord op een vraag met berichtcode Lv01 moet
als antwoord een bericht met berichtcode La01 hebben

STV0000070 Het antwoord mag alleen actuele gegevens bevatten

3.3.25 Vestiging (P): vesLv01-prs-Vestiging
Code Omschrijving Status
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STV0000013
sortering element moet aanwezig zijn in het parameters
element

STV0000031
Sortering element is verplicht in <parameters> element
van vraagberichten

STV0000039
Het element peiltijdstipFormeel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000040
Het element peiltijdstipMaterieel mag niet voorkomen
binnen parameters element (vraagbericht)

STV0000072
Het attribuut scope in een element kan niet gebruikt
worden in combinatie met elementen binnen het
vraagelement <scope>

STV0000073
indicatorVervolgvraag is true, maar het element <start>
ontbreekt

STV0000087
Als StUF:indicatorVervolgvraag false is (of ontbreekt) dan
mag er geen start element zijn

STV0000088
Als StUF:indicatorVervolgvraag true is dan moet er een
start element zijn

STV0000090
Vanaf element moet dezelfde subelementen bevatten als
totEnMet

STV0000091
Vanaf en totEnMet elementen moeten een waarde
hebben voor de subelementen

STV0000092
In gelijk element dient OF sleutelontvangend attribuut te
worden opgenomen OF een zoekelement

STV0000093
Het element <start> moet minimaal de elementen
bevatten die in de elementen <vanaf> en <totEnMet>
opgenomen zijn

STV0000094
Het attribuut StUF:exact mag niet worden gebruikt in een
element binnen vanaf of totEnMet element

STV0000095
Een element mag hetzij voorkomen binnen <gelijk> hetzij
binnen <vanaf> en <totEnMet>, maar niet binnen beide

3.3.26 Vestiging (P): Fo02Bericht
Code Omschrijving Status

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element
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4 Toelichting op testrapportage

Dit document is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft
inzicht in de testen die door de leverancier zijn uitgevoerd en resultaten daarvan. Een
foutloos testrapport geeft een goede indicatie dat een koppeling voldoet aan de regels
en voorwaarden die in Prefill eFormulieren services 1.0 zijn gesteld.

Een foutloos testrapport geeft geen garantie dat een koppeling ‘plug and play’ werkt. Er
zijn altijd aanvullende testen nodig om te garanderen dat een koppeling in een specifieke
situatie bij een gemeente werkt. Echter, een foutloos testrapport reduceert de kans op
fouten na in productiename van het softwareproduct aanzienlijk en zorgt ervoor dat er
minder testinspanningen nodig zijn op locatie bij de gemeente.

4.1 Wanneer is een softwareproduct compliant aan Prefill
eFormulieren services 1.0?

Deze testrapportage geeft aan welke testen zijn uitgevoerd met een softwareproduct en
de resultaten daarvan. Een foutloos testrapport is één van de vijf voorwaarden waaraan
een softwareproduct moet voldoen om compliant te zijn aan Prefill eFormulieren
services 1.0.
Nr. Voorwaarde

1
Het betreffende softwareproduct getest is conform de eisen en voorwaarden uit
de Prefill eFormulieren services 1.1

2
De uitvoering heeft plaatsgevonden op en conform de voorwaarden van het
StUF testplatform en

3 Een foutloos testresultaat is behaald en

4 Finale en authentieke testrapporten openbaar zijn gemaakt op het internet en

5
in de GEMMA softwarecatalogus vinkt u  ‘Test’ aan. Vervolgens moet u het
testrapport van punt 4 uploaden of een link (URL) plaatsen naar het testrapport.

4.2 Compliancy testset

KING stelt voor meerdere koppelvlakstandaarden zogenaamde ‘compliancy testsets’
op. Een compliancy testset beschrijft de testdekking en de testscenario’s die
minimaal uitgevoerd moeten worden door een leverancier om compliancy van zijn
softwareproduct op een standaard aan te tonen. De testen dienen voorafgaand aan in
productiename van het softwareproduct uitgevoerd te worden.

In de samenvatting van de testresultaten is een tabel opgenomen waarin alle
testscenario’s die volgens de compliancy testset uitgevoerd moeten worden zijn
opgenomen. De tabel geeft inzicht of alle testscenario’s zijn uitgevoerd en in de
eventuele resultaten.
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4.3 Opbouw testrapportage

De testrapportage begint met een samenvatting. Hierin zijn de belangrijkste resultaten
in één oogopslag te zien. Vervolgens worden de testresultaten in meer detail
weergegeven. Na een aantal algemene gegevens over de leverancier, het geteste
softwareproduct en gegevens over het StUF Testplatform wordt voor elk uitgevoerd
scenario aangegeven welke berichten door het StUF Testplatform zijn getest en of daar
fouten geconstateerd zijn. Alle berichten hebben een volgnummer. In het hoofdstuk
‘Resultaten per bericht’ kan op basis van het volgnummer opgezocht worden welke
testregels op een bericht zijn toegepast en wat daarvan het resultaat was.

In de bijlage van de rapportage is de broncode vermeld van berichten die tijdens het
uitvoeren van de testen door het StUF Testplatform zijn beoordeeld.

4.4 Resultaten in testrapportage

Het StUF Testplatform kent ruim 150 testregels. Alle berichten die tijdens het afspelen
van de testscenario’s worden verstuurd of ontvangen door het StUF Testplatform
worden getest aan de hand van deze regels.

Afhankelijk van het berichttype of de context waarbinnen een bericht wordt verstuurd
worden bepaalde testregels toegepast op een bericht. De eerste testregel is altijd een
XSD Schemavalidatie.

Het resultaat van een testregel is weergeven met een symbool. Onderstaande tabel
beschrijft de mogelijke resultaten.

Symbool Resultaat Omschrijving

OK Het bericht voldoet aan deze testregel

AANDACHTSPUNT 

Het bericht is mogelijk strijdig met deze testregel.
Het StUF Testplatform kan dit niet met zekerheid
zeggen omdat dit afhankelijk is van de manier
waarop het koppelvlak bij een gemeente/leverancier
geïmplementeerd is.

NIET OK Het bericht is strijdig met deze testregel
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4.5 Overall scores

Naast het resultaat op een individuele testregel worden in dit rapport ook overall scores
gegeven op drie niveaus namelijk:

• Berichtniveau
Score gebaseerd op resultaat alle testregels die zijn toegepast op bericht
• Scenario niveau
Score gebaseerd op resultaat alle berichten die onderdeel uitmaken van scenario.
Score wordt alleen berekend indien scenario geheel is uitgevoerd.
• Testrapport niveau
Score gebaseerd op resultaat alle scenario’s die onderdeel uitmaken van
testrapport. Score wordt alleen berekend indien alle scenario’s zijn uitgevoerd.

Een overall score is OK (groene vink) indien er geen fouten  zijn geconstateerd
in onderliggende niveaus en in alle andere gevallen NIET OK (rood kruis).
Aandachtspunten zijn geen fouten.
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5 Compliancy op standaarden

Juiste en efficiënte informatie-uitwisseling tussen systemen is nodig om de ambities van
gemeenten op het gebied van e-overheid te realiseren. Standaarden spelen hierbij een
essentiële rol. Samen met leveranciers en gemeenten ontwikkelt KING standaarden
voor betere en grootschalige ICT integratie. Denk aan de StUF standaarden, het RSGB/
RSGB en verschillende de koppelvlakspecificaties zoals de Zaak- en Documentservices
en Betalen en Invorderen services.

Voordat gemeenten daadwerkelijk de voordelen ervaren van een standaard moet deze
eerst op een correct wijze geïmplementeerd zijn in de softwareproducten waarvan
gemeenten gebruik maken. Daarvoor werkt KING aan compliancy.

Doel van compliancy is software te laten voldoen aan en werken volgens de regels
van de standaard om interoperabiliteitsproblemen te minimaliseren. KING werkt aan
verschillende compliancy-instrumenten voor leveranciers en gemeenten. De Prefill
eFormulieren services 1.1 en het StUF Testplatform zijn voorbeelden van deze
instrumenten.

Een verdere toelichting op compliancy vindt u op de website van KING: <LINK
TOEVOEGEN>
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Bijlage 1: Gegevens StUF Testplatform omgeving

 

Naam omgeving PROD

Versie 1.3.1

Naam testcoordinator Edo Hussl
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Bijlage 2: Geteste XML berichten

NatuurlijkPersoon (P): npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon
<BG:npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>555555112</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon>
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NatuurlijkPersoon (P): npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon
<BG:npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4447a37c-9af3-435b-
a489-ea227a5e1c9f</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205100937784</
tijdstipBericht>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>555555112</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vogel</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Katinka</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19920909</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0599</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon>
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NatuurlijkPersoon (P): npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon
<BG:npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Leverancier</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>555555112</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
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         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:aanhefAanschrijving xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer/>
         <BG:sub.faxnummer/>
         <BG:sub.emailadres/>
         <BG:acd.code/>
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         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT">
               <BG:code xsi:nil="true"/>
               <BG:omschrijving/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon>

NatuurlijkPersoon (P): npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon
<BG:npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Leverancier</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">KING</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bc3d0108-1321-49f7-
b9a6-a639a23ffecf</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205100941963</
tijdstipBericht>
      <crossRefnummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</crossRefnummer>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
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   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>555555112</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vogel</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Katinka</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:aanhefAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19920909</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0599</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie>0599200034003601</BG:aoa.identificatie>
            <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>Poolsestraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:gor.straatnaam>Poolsestraat</BG:gor.straatnaam>
            <BG:aoa.postcode>3028EN</BG:aoa.postcode>
            <BG:aoa.huisnummer>36</BG:aoa.huisnummer>
            <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
          </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.telefoonnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
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         <BG:sub.faxnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:sub.emailadres p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="33"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT">
               <BG:code>1</BG:code>
               <BG:omschrijving>Nederlandse</BG:omschrijving>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-NatuurlijkPersoon>

NatuurlijkPersoon (P): npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon
<BG:npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Leverancier</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
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      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>000000000</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:aanhefAanschrijving xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
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   </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer/>
         <BG:sub.faxnummer/>
         <BG:sub.emailadres/>
         <BG:acd.code/>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT">
               <BG:code xsi:nil="true"/>
               <BG:omschrijving/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon>

NatuurlijkPersoon (P): Fo02Bericht
<Fo02Bericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <stuurgegevens>
      <berichtcode>Fo02</berichtcode>
   </stuurgegevens>
   <body>
      <code>Fo02</code>
      <plek>client</plek>
      <omschrijving>Geen resultaat</omschrijving>
      <details>Geen resultaat</details>
      <detailsXML>
         <stacktrace xmlns="">Vicrea.Stuf.Services.StufException: Geen resultaat&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.VraagProcessors.BeantwoordVraag310ProcessorPrefill`4.BeantwoordVraag[TEntiteit,TAntwoord]
(DtoVraagBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components
 ODS 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\VraagProcessors
\BeantwoordVraag310ProcessorPrefill.cs:line 46&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.VraagProcessors.BeantwoordVraag310ProcessorPrefill`4.ProcessVraagBericht(IStufBericht
 vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components ODS
 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\VraagProcessors
\BeantwoordVraag310ProcessorPrefill.cs:line 89&#13;



39

   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.Services.Stuf310VraagAntwoordPrefill.DoProcess[TAntwoord,TStuurgegevens,TEntiteit]
(IStufBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components
 ODS 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\Services
\Stuf310VraagAntwoordPrefill.cs:line 30&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.Stuf310SynchroonVraagAntwoordBase.ProcessVraagBericht[TAntwoord,TStuurgegevens,TEntiteit]
(IStufBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components ODS
 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services\Stuf310SynchroonVraagAntwoordBase.cs:line 75</
stacktrace>
      </detailsXML>
   </body>
</Fo02Bericht>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>999999011</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
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         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner StUF:entiteittype="NPSNPSHUW">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT"/>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>
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GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLa01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a11421c4-ae26-4395-
aae9-051249a886f5</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205100956908</
tijdstipBericht>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>999999011</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vornowski</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Petri</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19940704</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0518</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
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               <BG:inp.bsn>019283746</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jansen</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Jan</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19881202</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>056473819</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Pietersen</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Piet</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19981224</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>302759918</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Tupolev</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Marta</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19630905</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>302759981</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vornowski</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
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               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Pjotr</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19601007</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="6"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT"/>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Leverancier</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
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      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>999999011</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:aanhefAanschrijving xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging xsi:nil="true"/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
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            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer/>
         <BG:sub.faxnummer/>
         <BG:sub.emailadres/>
         <BG:acd.code/>
         <BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner StUF:entiteittype="NPSNPSHUW">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
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   </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT">
               <BG:code xsi:nil="true"/>
               <BG:omschrijving/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLa01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Leverancier</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">KING</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">1fd64df4-206a-49e6-
bee0-73855e1dbee7</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101001927</
tijdstipBericht>
      <crossRefnummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</crossRefnummer>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
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      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>999999011</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vornowski</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Petri</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:aanhefAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19940704</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0518</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie>0518200080004001</BG:aoa.identificatie>
            <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>Korte Beestenmarkt</BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:gor.straatnaam>Korte Beestenmarkt</BG:gor.straatnaam>
            <BG:aoa.postcode>2512GP</BG:aoa.postcode>
            <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
            <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
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          </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.telefoonnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:sub.faxnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:sub.emailadres p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>019283746</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jansen</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Jan</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19881202</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>056473819</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Pietersen</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Piet</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19981224</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>302759918</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Tupolev</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Marta</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19630905</BG:geboortedatum>
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            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>302759981</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vornowski</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Pjotr</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19601007</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="6"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT">
               <BG:code>34</BG:code>
               <BG:omschrijving>Burger van Oekraine</BG:omschrijving>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
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      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>180833765</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner StUF:entiteittype="NPSNPSHUW">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
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               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT"/>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLa01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">6f362cf4-
e6d3-429c-9a80-8f367c10b069</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101007084</
tijdstipBericht>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>180833765</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vermeer</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Johan</BG:voornamen>
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         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19841208</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0518</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner StUF:entiteittype="NPSNPSHUW">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>013964197</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kluns</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>van der</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Marjolein</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19570119</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>819204710</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Dinges</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>van</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Truus</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19960208</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>017502871</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Wal</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>van de</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Peter</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19841017</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
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            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>305731828</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vermeer</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Christoffel</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19660302</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>305863927</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Crooy</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>de</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Eleonora</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19691227</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>305863927</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Crooy</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>de</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Eleonora</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19691227</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>305731828</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vermeer</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Christoffel</BG:voornamen>
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               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19660302</BG:geboortedatum>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="19"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT"/>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): npsLv01-prs-
GezinssituatieOpAdresAanvrager

<BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>084651180</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>



55

         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner StUF:entiteittype="NPSNPSHUW">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsOuders StUF:entiteittype="NPSNPSOUD">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsOuders>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT"/>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-GezinssituatieOpAdresAanvrager>

GezinssituatieOpAdresAanvrager (P): Fo02Bericht
<Fo02Bericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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   <stuurgegevens>
      <berichtcode>Fo02</berichtcode>
   </stuurgegevens>
   <body>
      <code>Fo02</code>
      <plek>client</plek>
      <omschrijving>Geen resultaat</omschrijving>
      <details>Geen resultaat</details>
      <detailsXML>
         <stacktrace xmlns="">Vicrea.Stuf.Services.StufException: Geen resultaat&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.VraagProcessors.BeantwoordVraag310ProcessorPrefill`4.BeantwoordVraag[TEntiteit,TAntwoord]
(DtoVraagBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components
 ODS 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\VraagProcessors
\BeantwoordVraag310ProcessorPrefill.cs:line 46&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.VraagProcessors.BeantwoordVraag310ProcessorPrefill`4.ProcessVraagBericht(IStufBericht
 vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components ODS
 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\VraagProcessors
\BeantwoordVraag310ProcessorPrefill.cs:line 89&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.Services.Stuf310VraagAntwoordPrefill.DoProcess[TAntwoord,TStuurgegevens,TEntiteit]
(IStufBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components
 ODS 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\Services
\Stuf310VraagAntwoordPrefill.cs:line 30&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.Stuf310SynchroonVraagAntwoordBase.ProcessVraagBericht[TAntwoord,TStuurgegevens,TEntiteit]
(IStufBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components ODS
 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services\Stuf310SynchroonVraagAntwoordBase.cs:line 75</
stacktrace>
      </detailsXML>
   </body>
</Fo02Bericht>

KinderenVanAanvrager (P): npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager
<BG:npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>



57

      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>999999187</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
                  <BG:gor.straatnaam/>
                  <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
     </BG:verblijfsadres>
    </BG:gerelateerde>
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   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT"/>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager>

KinderenVanAanvrager (P): npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager
<BG:npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">0eeab4dd-7c9e-4f2d-83c0-4aff73c9a825</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101016975</
tijdstipBericht>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>999999187</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vermeulen</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Henk</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
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         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19400616</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0599</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>017504921</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vermeulen</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Eduard</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19681113</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie>0599200049002401</BG:aoa.identificatie>
                  <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Rotterdam</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Malmäopad</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Malmäopad</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>3067PW</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>24</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
              </BG:verblijfsadres>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="41"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT"/>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager>

KinderenVanAanvrager (P): npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager
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<BG:npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Leverancier</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>999999187</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
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         <BG:aanhefAanschrijving xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer/>
         <BG:sub.faxnummer/>
         <BG:sub.emailadres xsi:nil="true"/>
         <BG:acd.code/>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
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               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
                  <BG:gor.straatnaam/>
                  <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging xsi:nil="true"/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
     </BG:verblijfsadres>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT">
               <BG:code xsi:nil="true"/>
               <BG:omschrijving/>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager>

KinderenVanAanvrager (P): npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager
<BG:npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Leverancier</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
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         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">KING</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">780ac671-469d-4cdd-
b850-0122f157aa3b</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101021974</
tijdstipBericht>
      <crossRefnummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</crossRefnummer>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>999999187</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vermeulen</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Henk</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:aanhefAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamenAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamAanschrijving p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:adellijkeTitelPredikaat p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
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         <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19400616</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0599</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie>0599200049002401</BG:aoa.identificatie>
            <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>Rotterdam</BG:wpl.woonplaatsNaam>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>Malmäopad</BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:gor.straatnaam>Malmäopad</BG:gor.straatnaam>
            <BG:aoa.postcode>3067PW</BG:aoa.postcode>
            <BG:aoa.huisnummer>24</BG:aoa.huisnummer>
            <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
            <BG:inp.locatiebeschrijving/>
          </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.telefoonnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:sub.faxnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:sub.emailadres p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>017504921</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vermeulen</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Eduard</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19681113</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie>0599200049002401</BG:aoa.identificatie>
                  <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Rotterdam</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Malmäopad</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Malmäopad</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>3067PW</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>24</BG:aoa.huisnummer>
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                  <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
              </BG:verblijfsadres>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="41"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT">
               <BG:code>1</BG:code>
               <BG:omschrijving>Nederlandse</BG:omschrijving>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager>

KinderenVanAanvrager (P): npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager
<BG:npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="NPS">
      <BG:inp.bsn>180833765</BG:inp.bsn>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
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         <BG:geslachtsnaam/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
         <BG:voorletters/>
         <BG:voornamen/>
         <BG:aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsnaamPartner/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner/>
         <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
         <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.geboorteplaats/>
         <BG:inp.geboorteLand xsi:nil="true"/>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn xsi:nil="true"/>
               <BG:geslachtsnaam/>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
               <BG:voorletters/>
               <BG:voornamen/>
               <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true"/>
               <BG:geboortedatum xsi:nil="true"/>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
                  <BG:gor.straatnaam/>
                  <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
     </BG:verblijfsadres>
    </BG:gerelateerde>
   </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit StUF:entiteittype="NPSNAT">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT"/>
   </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:npsLv01-prs-KinderenVanAanvrager>

KinderenVanAanvrager (P): npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager
<BG:npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>



67

      <StUF:zender>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">96735332-cf73-4a8d-
a6d9-48cbb1dc7d80</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101027080</
tijdstipBericht>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">NPS</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="NPS">
         <BG:inp.bsn>180833765</BG:inp.bsn>
         <BG:geslachtsnaam>Vermeer</BG:geslachtsnaam>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voornamen>Johan</BG:voornamen>
         <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
         <BG:geslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
         <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
         <BG:geboortedatum>19841208</BG:geboortedatum>
         <BG:inp.geboorteplaats>0518</BG:inp.geboorteplaats>
         <BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>819204710</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Dinges</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>van</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Truus</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
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               <BG:geboortedatum>19960208</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie>0518200200281001</BG:aoa.identificatie>
                  <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>'s-Gravenhage</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Loosduinse Hoofdstraat</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Loosduinse Hoofdstraat</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>2552AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>281</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
              </BG:verblijfsadres>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
         <BG:inp.heeftAlsKinderen StUF:entiteittype="NPSNPSKND">
            <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>017502871</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Wal</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>van de</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voorletters p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
               <BG:voornamen>Peter</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>19841017</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.identificatie>0518200200281001</BG:aoa.identificatie>
                  <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>'s-Gravenhage</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Loosduinse Hoofdstraat</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Loosduinse Hoofdstraat</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>2552AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>281</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                  <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
                  <BG:inp.locatiebeschrijving/>
              </BG:verblijfsadres>
            </BG:gerelateerde>
          </BG:inp.heeftAlsKinderen>
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         <BG:inp.heeftAlsNationaliteit p7:entiteittype="NPSNAT" p7:sleutelGegevensbeheer="19"
 xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <BG:gerelateerde p7:entiteittype="NAT"/>
          </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:npsLa01-prs-KinderenVanAanvrager>

Vestiging (P): vesLv01-prs-Vestiging
<BG:vesLv01-prs-Vestiging xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:applicatie>aaa</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:applicatie>aaa</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>VES</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="VES">
      <BG:vestigingsNummer>000099999999</BG:vestigingsNummer>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="VES">
         <BG:vestigingsNummer xsi:nil="true"/>
         <BG:handelsnaam xsi:nil="true"/>
         <BG:handelsnaamVerkort xsi:nil="true"/>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:vesLv01-prs-Vestiging>

Vestiging (P): vesLa01-prs-Vestiging
<BG:vesLa01-prs-Vestiging xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
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         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">aaa</applicatie>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">aaa</applicatie>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">fd3a1357-573e-4bac-
b50f-9fb919195319</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101036914</
tijdstipBericht>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">VES</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="VES">
         <BG:vestigingsNummer>000099999999</BG:vestigingsNummer>
         <BG:handelsnaam>Opalline instituut voor huidverbetering</BG:handelsnaam>
         <BG:handelsnaamVerkort>Opalline instituut voor huidverbetering</
BG:handelsnaamVerkort>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:vesLa01-prs-Vestiging>

Vestiging (P): vesLv01-prs-Vestiging
<BG:vesLv01-prs-Vestiging xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310
 bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Leverancier</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>test</StUF:administratie>
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         <StUF:gebruiker>test</StUF:gebruiker>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>123455678</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>VES</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="VES">
      <BG:vestigingsNummer>000099999999</BG:vestigingsNummer>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="VES">
         <BG:vestigingsNummer xsi:nil="true"/>
         <BG:handelsnaam/>
         <BG:handelsnaamVerkort/>
         <BG:handelsnaam/>
         <BG:handelsnaamVerkort/>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
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            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer/>
         <BG:sub.faxnummer/>
         <BG:sub.emailadres/>
         <BG:sub.url/>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:vesLv01-prs-Vestiging>

Vestiging (P): vesLa01-prs-Vestiging
<BG:vesLa01-prs-Vestiging xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <BG:stuurgegevens>
      <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">La01</berichtcode>
      <StUF:zender>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Leverancier</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TTA</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">test</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">test</gebruiker>
        </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <organisatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">KING</organisatie>
         <applicatie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">STP</applicatie>
         <administratie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</administratie>
         <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
gebruiker>
        </StUF:ontvanger>
      <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">424debc1-5abd-4559-8397-8229e42021de</referentienummer>
      <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20141205101041901</
tijdstipBericht>
      <crossRefnummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">123455678</
crossRefnummer>
      <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">VES</entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
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      <indicatorVervolgvraag xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">false</
indicatorVervolgvraag>
      </BG:parameters>
   <melding xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">De vraag is met succes
 beantwoord.</melding>
   <BG:antwoord>
      <BG:object StUF:entiteittype="VES">
         <BG:vestigingsNummer>000099999999</BG:vestigingsNummer>
         <BG:handelsnaam>Wizard's Wedding Wonderland</BG:handelsnaam>
         <BG:handelsnaamVerkort>Wizard's Wedding Wonderland</BG:handelsnaamVerkort>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>'s-Gravenhage</BG:wpl.woonplaatsNaam>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>Laan van Meerdervoort</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:gor.straatnaam p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.postcode>2563AD</BG:aoa.postcode>
            <BG:aoa.huisnummer>269</BG:aoa.huisnummer>
            <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
          </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>Harlingen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
            <BG:postcode>8861EJ</BG:postcode>
            <BG:aoa.identificatie p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>Grote Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:aoa.huisnummer>23</BG:aoa.huisnummer>
            <BG:aoa.huisletter p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
          </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer>0517 430235</BG:sub.telefoonnummer>
         <BG:sub.faxnummer p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:sub.emailadres p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
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         <BG:sub.url p7:noValue="geenWaarde" xmlns:p7="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        </BG:object>
      </BG:antwoord>
    </BG:vesLa01-prs-Vestiging>

Vestiging (P): vesLv01-prs-Vestiging
<BG:vesLv01-prs-Vestiging xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310 file:///C:/
Users/elgersmi/Dropbox%20(KNG)/Compliancy/Testsets/Testset%20Prefill%20e-Formulieren
%20services%201.0/Testbasis/bg0310_20140702_patch20/bg0310/prs/bg0310_msg_prs.xsd">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lv01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:administratie>
        
 <StUF:gebruiker>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</
StUF:gebruiker>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Leverancier</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>test</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>test</StUF:gebruiker>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>123455678</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>00000000</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>VES</StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:sortering>0</StUF:sortering>
      <StUF:indicatorVervolgvraag>false</StUF:indicatorVervolgvraag>
      <StUF:maximumAantal>1</StUF:maximumAantal>
 </BG:parameters>
   <BG:gelijk StUF:entiteittype="VES">
      <BG:vestigingsNummer>123456789012</BG:vestigingsNummer>
 </BG:gelijk>
   <BG:scope>
      <BG:object StUF:entiteittype="VES">
         <BG:vestigingsNummer xsi:nil="true"/>
         <BG:handelsnaam/>
         <BG:handelsnaamVerkort/>
         <BG:handelsnaam/>
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         <BG:handelsnaamVerkort/>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:verblijfsadres>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:gor.straatnaam/>
            <BG:aoa.postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:verblijfsadres>
         <BG:sub.correspondentieAdres>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam/>
            <BG:postcode xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"/>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam/>
            <BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"/>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
   </BG:sub.correspondentieAdres>
         <BG:sub.telefoonnummer/>
         <BG:sub.faxnummer/>
         <BG:sub.emailadres/>
         <BG:sub.url/>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:scope>
</BG:vesLv01-prs-Vestiging>

Vestiging (P): Fo02Bericht
<Fo02Bericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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   <stuurgegevens>
      <berichtcode>Fo02</berichtcode>
   </stuurgegevens>
   <body>
      <code>Fo02</code>
      <plek>client</plek>
      <omschrijving>Geen resultaat</omschrijving>
      <details>Geen resultaat</details>
      <detailsXML>
         <stacktrace xmlns="">Vicrea.Stuf.Services.StufException: Geen resultaat&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.VraagProcessors.BeantwoordVraag310ProcessorPrefill`4.BeantwoordVraag[TEntiteit,TAntwoord]
(DtoVraagBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components
 ODS 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\VraagProcessors
\BeantwoordVraag310ProcessorPrefill.cs:line 46&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.VraagProcessors.BeantwoordVraag310ProcessorPrefill`4.ProcessVraagBericht(IStufBericht
 vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components ODS
 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\VraagProcessors
\BeantwoordVraag310ProcessorPrefill.cs:line 89&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord.Services.Stuf310VraagAntwoordPrefill.DoProcess[TAntwoord,TStuurgegevens,TEntiteit]
(IStufBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components
 ODS 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services.VraagAntwoord\Services
\Stuf310VraagAntwoordPrefill.cs:line 30&#13;
   at
 Vicrea.Stuf.Services.Stuf310SynchroonVraagAntwoordBase.ProcessVraagBericht[TAntwoord,TStuurgegevens,TEntiteit]
(IStufBericht vraagBericht) in f:\CruiseControl.NET\Vicrea Stuf Components ODS
 3.1\WorkingDirectory\Vicrea.Stuf.Services\Stuf310SynchroonVraagAntwoordBase.cs:line 75</
stacktrace>
      </detailsXML>
   </body>
</Fo02Bericht>
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