
Testrapportnummer: 20170511-824964
Geteste standaard: Betalen en invorderen services 1.0
Rol: Taakspecifieke applicatie
Softwareproduct: Powerbrowser 14.3.xxxx
Testset: Betalen en invorderen services 1.1
Leverancier: Genetics B.V.
Datum: 11-05-2017 16:32:17 CEST

Resultaat:  (met 0 fouten en 0 aandachtpunten)

Compliancy Testrapportage

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

Gemeenten die vragen naar een testrapportage van hun leverancier hebben meer
zekerheid of de standaarden juist worden toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun
testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf. Extra zekerheid
wordt geboden door controle in de GEMMA softwarecatalogus of een combinatie van
softwareproducten al bij andere gemeenten in de praktijk werkt. Indien de standaard
al succesvol is ingebouwd voor een combinatie van softwareproducten bij ten minste
één andere gemeente wordt een tweede belangrijke stap gezet om koppelproblemen te
voorkomen.

Een foutloos testrapport, al dan niet aangevuld met een bewezen implementatie, 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.
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1 Introductie

Dit is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de
testresultaten van het softwareproduct Powerbrowser 14.3.xxxx die zijn uitgevoerd op
het StUF Testplatform. Een testscenario bestaat uit één of meerdere StUF berichten die
tussen het StUF Testplatform en Powerbrowser zijn uitgewisseld. De testscenario’s zijn
gebaseerd op de compliancy testset Betalen en invorderen 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: Betalen en invorderen services 1.0

Rol: Taakspecifieke applicatie

Gebruikte testset: Betalen en invorderen services 1.1  

Datum: 11-05-2017 16:32:17 CEST

Testset voor compliancy*: Ja

Testuitvoering: 11-05-2017 16:29:00 CEST

Rapportagedatum: 11-05-2017 16:32:17 CEST

Eindresultaat:

Uit te voeren testscenario’s: 3

Uitgevoerde testscenario’s:
3  (waarvan foutloos: 3 en 0 met
aandachtspunten en 0 met een fout)

Nog uit te voeren: 0

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

Naam testscenario Resultaat

verstrekVordering (C)

verstrekVorderingstatus (C)

verstrekVorderingStatusWijziging (P)

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

Indien dit rapportaandachtspuntenbevat dan is het verstandig om hierover contact
op te nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet mogelijk niet aan de regels
van de standaard Betalen en invorderen 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 Genetics B.V.

Naam Testcoordinator Dhr. Maurice Maissan

Getest softwareproduct Powerbrowser

Versie softwareproduct 14.3.xxxx

Rol getest softwareproduct binnen
koppelvlak*:

Taakspecifieke applicatie

Testset: Betalen en invorderen services 1.1

Formele compliancy testset van KING Ja

Productlink**
https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/
powerbrowser

* 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.

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Compliancy_Betalen-_en_Invorderenservices
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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 Betalen en invorderen services 1.0.

3.2.1 verstrekVordering (C)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 Di01-verstrekVordering

2 Bv03Bericht

3 Di01-verstrekVordering

4 BV03Bericht

3.2.2 verstrekVorderingstatus (C)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 vrdLv01

2 vrdLa01

3 vrdLv01

4 vrdLa01

3.2.3 verstrekVorderingStatusWijziging (P)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 Di01-verstrekVorderingStatusWijziging

2 Bv03Bericht

3 Di01-verstrekVorderingStatusWijziging

4 Bv03Bericht

5 Di01-verstrekVorderingStatusWijziging

6 Fo03Bericht
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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 verstrekVordering (C): Di01-verstrekVordering
Code Omschrijving Status

FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

FIN000010

Factuurnummer: Kenmerk dat het inningensysteem
als aanduiding van de vordering op de factuur kan
vermelden. Indien Factuur uitgestuurd de waarde Nee
heeft

FIN000011
Factuurdatum: De datum waarop de factuur is uitgereikt
(c.q. verstuurd) indien factuur uitgesteld op ja staat

FIN000012
Vervaldatum:Uiterste datum waarop het totaalbedrag van
de VORDERING moet zijn voldaan

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

STV0000100

het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met
de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de
elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',
'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en
'StUF:tijdstipRegistratie'

STVVB00001
In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element
niet voorkomen in combinatie met vraag <vraag> of
<antwoord> element

STVVB00003
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van 1 object element dat moet de
mutatiesoort T of V zijn.
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STVVB00004
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van twee object elementen dan moet de
mutatiesoort W,F of C zijn.

STVVB00005

De volgende structuur is verplicht: 1 element
<stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen
<melding>, 0, 1 of meer elementen voor entiteiten met
al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel,
relatie of tabel), 0, 1 of meer elementen <update>, 0 of
1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1
element <zaakinfo>.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

ZKDM000012

Het formaat van de zaakidentificatie voldoet aan het
RGBZ (40 alfanumerieke karakters waarvan de eerste
vier gevuld zijn met de gemeentecode van de gemeente
die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak)

3.3.2 verstrekVordering (C): Bv03Bericht
Code Omschrijving Status

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.3 verstrekVordering (C): Di01-verstrekVordering
Code Omschrijving Status

FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

FIN000010

Factuurnummer: Kenmerk dat het inningensysteem
als aanduiding van de vordering op de factuur kan
vermelden. Indien Factuur uitgestuurd de waarde Nee
heeft

FIN000011
Factuurdatum: De datum waarop de factuur is uitgereikt
(c.q. verstuurd) indien factuur uitgesteld op ja staat
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FIN000012
Vervaldatum:Uiterste datum waarop het totaalbedrag van
de VORDERING moet zijn voldaan

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

STV0000100

het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met
de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de
elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',
'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en
'StUF:tijdstipRegistratie'

STVVB00001
In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element
niet voorkomen in combinatie met vraag <vraag> of
<antwoord> element

STVVB00003
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van 1 object element dat moet de
mutatiesoort T of V zijn.

STVVB00004
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van twee object elementen dan moet de
mutatiesoort W,F of C zijn.

STVVB00005

De volgende structuur is verplicht: 1 element
<stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen
<melding>, 0, 1 of meer elementen voor entiteiten met
al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel,
relatie of tabel), 0, 1 of meer elementen <update>, 0 of
1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1
element <zaakinfo>.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

ZKDM000012

Het formaat van de zaakidentificatie voldoet aan het
RGBZ (40 alfanumerieke karakters waarvan de eerste
vier gevuld zijn met de gemeentecode van de gemeente
die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak)

3.3.4 verstrekVordering (C): BV03Bericht
Code Omschrijving Status

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.5 verstrekVorderingstatus (C): vrdLv01
Code Omschrijving Status
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FIN000010

Factuurnummer: Kenmerk dat het inningensysteem
als aanduiding van de vordering op de factuur kan
vermelden. Indien Factuur uitgestuurd de waarde Nee
heeft

FIN000011
Factuurdatum: De datum waarop de factuur is uitgereikt
(c.q. verstuurd) indien factuur uitgesteld op ja staat

FIN000012
Vervaldatum:Uiterste datum waarop het totaalbedrag van
de VORDERING moet zijn voldaan

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

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.
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ZKDM000012

Het formaat van de zaakidentificatie voldoet aan het
RGBZ (40 alfanumerieke karakters waarvan de eerste
vier gevuld zijn met de gemeentecode van de gemeente
die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak)

3.3.6 verstrekVorderingstatus (C): vrdLa01
Code Omschrijving Status

FIN000003
Het synchrone vraagbericht vrdLv01 'Verstrek
Vorderingstatus' ontvang als reactie het antwoordbericht
vrdLa01.

FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

FIN000010

Factuurnummer: Kenmerk dat het inningensysteem
als aanduiding van de vordering op de factuur kan
vermelden. Indien Factuur uitgestuurd de waarde Nee
heeft

FIN000011
Factuurdatum: De datum waarop de factuur is uitgereikt
(c.q. verstuurd) indien factuur uitgesteld op ja staat

FIN000012
Vervaldatum:Uiterste datum waarop het totaalbedrag van
de VORDERING moet zijn voldaan

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

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

ZKDM000012

Het formaat van de zaakidentificatie voldoet aan het
RGBZ (40 alfanumerieke karakters waarvan de eerste
vier gevuld zijn met de gemeentecode van de gemeente
die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak)

3.3.7 verstrekVorderingstatus (C): vrdLv01
Code Omschrijving Status
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FIN000010

Factuurnummer: Kenmerk dat het inningensysteem
als aanduiding van de vordering op de factuur kan
vermelden. Indien Factuur uitgestuurd de waarde Nee
heeft

FIN000011
Factuurdatum: De datum waarop de factuur is uitgereikt
(c.q. verstuurd) indien factuur uitgesteld op ja staat

FIN000012
Vervaldatum:Uiterste datum waarop het totaalbedrag van
de VORDERING moet zijn voldaan

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

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.
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ZKDM000012

Het formaat van de zaakidentificatie voldoet aan het
RGBZ (40 alfanumerieke karakters waarvan de eerste
vier gevuld zijn met de gemeentecode van de gemeente
die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak)

3.3.8 verstrekVorderingstatus (C): vrdLa01
Code Omschrijving Status

FIN000003
Het synchrone vraagbericht vrdLv01 'Verstrek
Vorderingstatus' ontvang als reactie het antwoordbericht
vrdLa01.

FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

FIN000010

Factuurnummer: Kenmerk dat het inningensysteem
als aanduiding van de vordering op de factuur kan
vermelden. Indien Factuur uitgestuurd de waarde Nee
heeft

FIN000011
Factuurdatum: De datum waarop de factuur is uitgereikt
(c.q. verstuurd) indien factuur uitgesteld op ja staat

FIN000012
Vervaldatum:Uiterste datum waarop het totaalbedrag van
de VORDERING moet zijn voldaan

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

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

ZKDM000012

Het formaat van de zaakidentificatie voldoet aan het
RGBZ (40 alfanumerieke karakters waarvan de eerste
vier gevuld zijn met de gemeentecode van de gemeente
die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak)

3.3.9 verstrekVorderingStatusWijziging (P): Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
Code Omschrijving Status
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FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

STV0000100

het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met
de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de
elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',
'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en
'StUF:tijdstipRegistratie'

STVVB00001
In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element
niet voorkomen in combinatie met vraag <vraag> of
<antwoord> element

STVVB00003
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van 1 object element dat moet de
mutatiesoort T of V zijn.

STVVB00004
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van twee object elementen dan moet de
mutatiesoort W,F of C zijn.

STVVB00005

De volgende structuur is verplicht: 1 element
<stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen
<melding>, 0, 1 of meer elementen voor entiteiten met
al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel,
relatie of tabel), 0, 1 of meer elementen <update>, 0 of
1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1
element <zaakinfo>.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.10 verstrekVorderingStatusWijziging (P): Bv03Bericht
Code Omschrijving Status

3.3.11 verstrekVorderingStatusWijziging (P): Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
Code Omschrijving Status
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FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

STV0000100

het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met
de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de
elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',
'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en
'StUF:tijdstipRegistratie'

STVVB00001
In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element
niet voorkomen in combinatie met vraag <vraag> of
<antwoord> element

STVVB00003
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van 1 object element dat moet de
mutatiesoort T of V zijn.

STVVB00004
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van twee object elementen dan moet de
mutatiesoort W,F of C zijn.

STVVB00005

De volgende structuur is verplicht: 1 element
<stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen
<melding>, 0, 1 of meer elementen voor entiteiten met
al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel,
relatie of tabel), 0, 1 of meer elementen <update>, 0 of
1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1
element <zaakinfo>.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.12 verstrekVorderingStatusWijziging (P): Bv03Bericht
Code Omschrijving Status

3.3.13 verstrekVorderingStatusWijziging (P): Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
Code Omschrijving Status
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FIN000005
Totaalbedrag excl. Btw: Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, zonder dat de Btw
daar in is meegenomen.

FIN000006
Totaalbedrag Btw: Controle op het totaalbedrag van de
VORDERING dat aan BTW verschuldigd is

FIN000007
Totaalbedrag incl. Btw:Controle op het totaalbedrag van
de VORDERING dat verschuldigd is, inclusief alle Btw

FIN000008
Btw-totaalregel: Specificatie van het totaalbedrag van de
verschuldigde Btw van de VORDERING voor één Btw-
categorie

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

STV0000100

het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met
de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de
elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',
'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en
'StUF:tijdstipRegistratie'

STVVB00001
In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element
niet voorkomen in combinatie met vraag <vraag> of
<antwoord> element

STVVB00003
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van 1 object element dat moet de
mutatiesoort T of V zijn.

STVVB00004
Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt
en er sprake is van twee object elementen dan moet de
mutatiesoort W,F of C zijn.

STVVB00005

De volgende structuur is verplicht: 1 element
<stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen
<melding>, 0, 1 of meer elementen voor entiteiten met
al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel,
relatie of tabel), 0, 1 of meer elementen <update>, 0 of
1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1
element <zaakinfo>.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.14 verstrekVorderingStatusWijziging (P): Fo03Bericht
Code Omschrijving Status
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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 Betalen en invorderen 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 Betalen en
invorderen 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 Betalen en invorderen
services 1.0.
Nr. Voorwaarde

1
Het betreffende softwareproduct getest is conform de eisen en voorwaarden uit
de Betalen en invorderen 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 Betalen
en invorderen 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 1.12.0

Naam testcoordinator Dhr. Maurice Maissan
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Bijlage 2: Geteste XML berichten

verstrekVordering (C): Di01-verstrekVordering
<FIN:Di01-verstrekVordering
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310">
    <FIN:stuurgegevens>
        <stuf:berichtcode>Di01</stuf:berichtcode>
        <stuf:zender>
            <stuf:organisatie>Maurice</stuf:organisatie>
            <stuf:applicatie>PGC</stuf:applicatie>
        </stuf:zender>
        <stuf:ontvanger>
            <stuf:organisatie>STP</stuf:organisatie>
            <stuf:applicatie>STP</stuf:applicatie>
        </stuf:ontvanger>
        <stuf:referentienummer>keLPPwjEkaUe</stuf:referentienummer>
        <stuf:tijdstipBericht>2017051116273861</stuf:tijdstipBericht>
        <stuf:functie>verstrekVordering</stuf:functie>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:vrdLk01 entiteittype="VRD" functie="update">
        <FIN:parameters>
            <stuf:mutatiesoort>T</stuf:mutatiesoort>
            <stuf:indicatorOvername>V</stuf:indicatorOvername>
        </FIN:parameters>
        <object stuf:entiteittype="VRD" stuf:verwerkingssoort="T" xmlns="http://www.egem.nl/
StUF/sector/fin/0310">
            <vorderingnummer>a8516ece-03cb-46df-8caf-56e4b05a10cc</vorderingnummer>
            <factuurnummer stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <creatiedatum>2017-05-11</creatiedatum>
            <factuurdatum stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <vervaldatum stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <tsa>PowerBrowser</tsa>
            <indicatorFactuurUitgestuurd>N</indicatorFactuurUitgestuurd>
            <algemeneFactuuromschrijving>FGC01 Test zaak Z2017-00001 Marktgelden</
algemeneFactuuromschrijving>
            <valutacode>EUR</valutacode>
            <totaalbedragExclBTW>77700</totaalbedragExclBTW>
            <totaalbedragBTW>16317</totaalbedragBTW>
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            <totaalbedragInclBTW>94017</totaalbedragInclBTW>
            <indicatorPubliekrechtelijk>N</indicatorPubliekrechtelijk>
            <vorderingsregel>
                <bedragExclBTW>31500</bedragExclBTW>
                <bedragInclBTW>38115</bedragInclBTW>
                <bedragBTW>6615</bedragBTW>
                <btwCategorie>HOO</btwCategorie>
                <btwPercentage>2100</btwPercentage>
                <vorderingtype>FAC</vorderingtype>
                <vorderingcode>FBC01</vorderingcode>
                <vorderingtoelichting>Legesverordening 2017</vorderingtoelichting>
                <vorderingomschrijving>Kosten voor marktgelden</vorderingomschrijving>
                <aantal>15</aantal>
                <eenheid>1000000051</eenheid>
                <stuksPrijsExclBTW>2100</stuksPrijsExclBTW>
            </vorderingsregel>
            <vorderingsregel>
                <bedragExclBTW>46200</bedragExclBTW>
                <bedragInclBTW>55902</bedragInclBTW>
                <bedragBTW>9702</bedragBTW>
                <btwCategorie>HOO</btwCategorie>
                <btwPercentage>2100</btwPercentage>
                <vorderingtype>FAC</vorderingtype>
                <vorderingcode>FBC01</vorderingcode>
                <vorderingtoelichting>Legesverordening 2017</vorderingtoelichting>
                <vorderingomschrijving>Marktgelden</vorderingomschrijving>
                <aantal>22</aantal>
                <eenheid>1000000051</eenheid>
                <stuksPrijsExclBTW>2100</stuksPrijsExclBTW>
            </vorderingsregel>
            <totaalregelsBTW>
                <totaalbedragBTW>16317</totaalbedragBTW>
                <BTWcategorie>HOO</BTWcategorie>
            </totaalregelsBTW>
            <wordtBetaaldDoorNietNatuurlijkPersoonAlsDebiteur
                stuf:entiteittype="VRDNNPDEB" stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="NNP" stuf:verwerkingssoort="T">
                    <ns:inn.nnpId stuf:noValue="geenWaarde"
                        xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xsi:nil="true"/>
                    <ns:authentiek stuf:metagegeven="true" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310">N</ns:authentiek>
                    <ns:statutaireNaam xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">Genetics
 B.V.</ns:statutaireNaam>
                </gerelateerde>
                <debiteurnummer>39055067</debiteurnummer>
            </wordtBetaaldDoorNietNatuurlijkPersoonAlsDebiteur>
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            <heeftAlsVorderendeOrganisatie stuf:entiteittype="VRDNNPVOR"
 stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="NNP" stuf:verwerkingssoort="I">
                    <ns:inn.nnpId stuf:noValue="geenWaarde"
                        xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xsi:nil="true"/>
                    <ns:authentiek stuf:metagegeven="true" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310">N</ns:authentiek>
                    <ns:statutaireNaam xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/
bg/0310">Genetics</ns:statutaireNaam>
                </gerelateerde>
            </heeftAlsVorderendeOrganisatie>
            <isOntstaanInZaak stuf:entiteittype="VRDZAK" stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="ZAK" stuf:verwerkingssoort="T">
                    <ns:identificatie xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">Z2017-00001</ns:identificatie>
                    <ns:omschrijving xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">Test
 zaak</ns:omschrijving>
                    <ns:isVan stuf:entiteittype="ZAKZKT"
                        stuf:verwerkingssoort="T" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">
                        <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="ZKT" stuf:verwerkingssoort="T">
                            <ns:omschrijving>Toezicht uitvoeren</ns:omschrijving>
                            <ns:code>1008</ns:code>
                            <ns:ingangsdatumObject
                                stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                        </ns:gerelateerde>
                    </ns:isVan>
                </gerelateerde>
            </isOntstaanInZaak>
            <heeftBetrekkingOpVordering stuf:entiteittype="VRDVRD" stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="VRD" stuf:verwerkingssoort="T">
                    <vorderingnummer>a8516ece-03cb-46df-8caf-56e4b05a10cc</vorderingnummer>
                </gerelateerde>
            </heeftBetrekkingOpVordering>
        </object>
    </FIN:vrdLk01>
</FIN:Di01-verstrekVordering>

verstrekVordering (C): Bv03Bericht
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <StUF:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
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            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>5159084370</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20170511162901</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:crossRefnummer/>
    </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

verstrekVordering (C): Di01-verstrekVordering
<FIN:Di01-verstrekVordering
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310">
    <FIN:stuurgegevens>
        <stuf:berichtcode>Di01</stuf:berichtcode>
        <stuf:zender>
            <stuf:organisatie>Maurice</stuf:organisatie>
            <stuf:applicatie>PGC</stuf:applicatie>
        </stuf:zender>
        <stuf:ontvanger>
            <stuf:organisatie>STP</stuf:organisatie>
            <stuf:applicatie>STP</stuf:applicatie>
        </stuf:ontvanger>
        <stuf:referentienummer>h7bkLgWdUGRY</stuf:referentienummer>
        <stuf:tijdstipBericht>2017051116292165</stuf:tijdstipBericht>
        <stuf:functie>verstrekVordering</stuf:functie>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:vrdLk01 entiteittype="VRD" functie="update">
        <FIN:parameters>
            <stuf:mutatiesoort>T</stuf:mutatiesoort>
            <stuf:indicatorOvername>V</stuf:indicatorOvername>
        </FIN:parameters>
        <object stuf:entiteittype="VRD" stuf:verwerkingssoort="T" xmlns="http://www.egem.nl/
StUF/sector/fin/0310">
            <vorderingnummer>2173a8e1-a20c-466f-b82e-3d4ae4f163cc</vorderingnummer>
            <factuurnummer stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <creatiedatum>2017-05-11</creatiedatum>
            <factuurdatum stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <vervaldatum stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <tsa>PowerBrowser</tsa>
            <indicatorFactuurUitgestuurd>N</indicatorFactuurUitgestuurd>
            <algemeneFactuuromschrijving>FGC01 Test zaak Z2017-00001 Marktgelden</
algemeneFactuuromschrijving>
            <valutacode>EUR</valutacode>
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            <totaalbedragExclBTW>10500</totaalbedragExclBTW>
            <totaalbedragBTW>2205</totaalbedragBTW>
            <totaalbedragInclBTW>12705</totaalbedragInclBTW>
            <indicatorPubliekrechtelijk>N</indicatorPubliekrechtelijk>
            <vorderingsregel>
                <bedragExclBTW>10500</bedragExclBTW>
                <bedragInclBTW>12705</bedragInclBTW>
                <bedragBTW>2205</bedragBTW>
                <btwCategorie>HOO</btwCategorie>
                <btwPercentage>2100</btwPercentage>
                <vorderingtype>FAC</vorderingtype>
                <vorderingcode>FBC01</vorderingcode>
                <vorderingtoelichting>Legesverordening 2017</vorderingtoelichting>
                <vorderingomschrijving>Kosten marktgelden</vorderingomschrijving>
                <aantal>5</aantal>
                <eenheid>1000000051</eenheid>
                <stuksPrijsExclBTW>2100</stuksPrijsExclBTW>
            </vorderingsregel>
            <totaalregelsBTW>
                <totaalbedragBTW>2205</totaalbedragBTW>
                <BTWcategorie>HOO</BTWcategorie>
            </totaalregelsBTW>
            <wordtBetaaldDoorNietNatuurlijkPersoonAlsDebiteur
                stuf:entiteittype="VRDNNPDEB" stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="NNP" stuf:verwerkingssoort="T">
                    <ns:inn.nnpId stuf:noValue="geenWaarde"
                        xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xsi:nil="true"/>
                    <ns:authentiek stuf:metagegeven="true" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310">N</ns:authentiek>
                    <ns:statutaireNaam xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">Genetics
 B.V.</ns:statutaireNaam>
                </gerelateerde>
                <debiteurnummer>39055067</debiteurnummer>
            </wordtBetaaldDoorNietNatuurlijkPersoonAlsDebiteur>
            <heeftAlsVorderendeOrganisatie stuf:entiteittype="VRDNNPVOR"
 stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="NNP" stuf:verwerkingssoort="I">
                    <ns:inn.nnpId stuf:noValue="geenWaarde"
                        xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xsi:nil="true"/>
                    <ns:authentiek stuf:metagegeven="true" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/
sector/bg/0310">N</ns:authentiek>
                    <ns:statutaireNaam xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/
bg/0310">Genetics</ns:statutaireNaam>
                </gerelateerde>
            </heeftAlsVorderendeOrganisatie>
            <isOntstaanInZaak stuf:entiteittype="VRDZAK" stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="ZAK" stuf:verwerkingssoort="T">
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                    <ns:identificatie xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">Z2017-00001</ns:identificatie>
                    <ns:omschrijving xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">Test
 zaak</ns:omschrijving>
                    <ns:isVan stuf:entiteittype="ZAKZKT"
                        stuf:verwerkingssoort="T" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">
                        <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="ZKT" stuf:verwerkingssoort="T">
                            <ns:omschrijving>Toezicht uitvoeren</ns:omschrijving>
                            <ns:code>1008</ns:code>
                            <ns:ingangsdatumObject
                                stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                        </ns:gerelateerde>
                    </ns:isVan>
                </gerelateerde>
            </isOntstaanInZaak>
            <heeftBetrekkingOpVordering stuf:entiteittype="VRDVRD" stuf:verwerkingssoort="T">
                <gerelateerde stuf:entiteittype="VRD" stuf:verwerkingssoort="T">
                    <vorderingnummer>2173a8e1-a20c-466f-b82e-3d4ae4f163cc</vorderingnummer>
                </gerelateerde>
            </heeftBetrekkingOpVordering>
        </object>
    </FIN:vrdLk01>
</FIN:Di01-verstrekVordering>

verstrekVordering (C): BV03Bericht
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <StUF:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>6303132409</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20170511163044</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:crossRefnummer/>
    </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

verstrekVorderingstatus (C): vrdLv01
<ns:vrdLv01 xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
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    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310">
    <FIN:stuurgegevens xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
        <stuf:berichtcode>Lv01</stuf:berichtcode>
        <stuf:zender>
            <stuf:organisatie/>
            <stuf:applicatie>PGC</stuf:applicatie>
        </stuf:zender>
        <stuf:ontvanger>
            <stuf:organisatie>STP</stuf:organisatie>
            <stuf:applicatie>STP</stuf:applicatie>
        </stuf:ontvanger>
        <stuf:entiteittype>VRD</stuf:entiteittype>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:parameters xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
        <stuf:sortering>1</stuf:sortering>
        <stuf:maximumAantal>15</stuf:maximumAantal>
    </FIN:parameters>
    <gelijk stuf:entiteittype="VRD" xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310">
        <vorderingnummer stuf:exact="true">2173a8e1-a20c-466f-b82e-3d4ae4f163cc</
vorderingnummer>
    </gelijk>
    <FIN:scope xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
        <object stuf:entiteittype="VRD" xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310">
            <vorderingnummer xsi:nil="true"/>
            <factuurnummer xsi:nil="true"/>
            <vorderingstatus>
                <totaalBetaald xsi:nil="true"/>
                <deelBedragBetaald xsi:nil="true"/>
                <opmerkingen xsi:nil="true"/>
                <status xsi:nil="true"/>
                <datumEnTijd xsi:nil="true"/>
            </vorderingstatus>
        </object>
    </FIN:scope>
</ns:vrdLv01>

verstrekVorderingstatus (C): vrdLa01
<FIN:vrdLa01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <FIN:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>La01</StUF:berichtcode>



31

        <StUF:zender>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:entiteittype>VRD</StUF:entiteittype>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:parameters/>
    <FIN:melding>VRD</FIN:melding>
    <FIN:antwoord>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD">
            <FIN:vorderingnummer>1234567890</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:totaalBetaald>9999</FIN:totaalBetaald>
                <FIN:deelBedragBetaald>0009</FIN:deelBedragBetaald>
               
 <FIN:opmerkingen>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
FIN:opmerkingen>
                <FIN:status>INV</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
        </FIN:object>
    </FIN:antwoord>
</FIN:vrdLa01>

verstrekVorderingstatus (C): vrdLv01
<ns:vrdLv01 xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310">
    <FIN:stuurgegevens xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
        <stuf:berichtcode>Lv01</stuf:berichtcode>
        <stuf:zender>
            <stuf:organisatie/>
            <stuf:applicatie>PGC</stuf:applicatie>
        </stuf:zender>
        <stuf:ontvanger>
            <stuf:organisatie>STP</stuf:organisatie>
            <stuf:applicatie>STP</stuf:applicatie>
        </stuf:ontvanger>
        <stuf:entiteittype>VRD</stuf:entiteittype>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:parameters xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
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        <stuf:sortering>1</stuf:sortering>
        <stuf:maximumAantal>15</stuf:maximumAantal>
    </FIN:parameters>
    <gelijk stuf:entiteittype="VRD" xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310">
        <vorderingnummer stuf:exact="true">a8516ece-03cb-46df-8caf-56e4b05a10cc</
vorderingnummer>
    </gelijk>
    <FIN:scope xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
        <object stuf:entiteittype="VRD" xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310">
            <vorderingnummer xsi:nil="true"/>
            <factuurnummer xsi:nil="true"/>
            <vorderingstatus>
                <totaalBetaald xsi:nil="true"/>
                <deelBedragBetaald xsi:nil="true"/>
                <opmerkingen xsi:nil="true"/>
                <status xsi:nil="true"/>
                <datumEnTijd xsi:nil="true"/>
            </vorderingstatus>
        </object>
    </FIN:scope>
</ns:vrdLv01>

verstrekVorderingstatus (C): vrdLa01
<FIN:vrdLa01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310"
    xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <FIN:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>La01</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:entiteittype>VRD</StUF:entiteittype>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:parameters/>
    <FIN:melding>VRD</FIN:melding>
    <FIN:antwoord>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD">
            <FIN:vorderingnummer>KING00009999</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:factuurnummer>0987654321</FIN:factuurnummer>
            <FIN:creatiedatum>2014-01-01</FIN:creatiedatum>
            <FIN:factuurdatum>2014-01-01</FIN:factuurdatum>
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            <FIN:vervaldatum>2014-01-01</FIN:vervaldatum>
            <FIN:tsa>test</FIN:tsa>
            <FIN:indicatorFactuurUitgestuurd>J</FIN:indicatorFactuurUitgestuurd>
           
 <FIN:algemeneFactuuromschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
FIN:algemeneFactuuromschrijving>
            <FIN:valutacode>EUR</FIN:valutacode>
            <FIN:totaalbedragExclBTW>200</FIN:totaalbedragExclBTW>
            <FIN:totaalbedragBTW>42</FIN:totaalbedragBTW>
            <FIN:totaalbedragInclBTW>242</FIN:totaalbedragInclBTW>
            <FIN:taaknummer>1</FIN:taaknummer>
            <FIN:indicatorPubliekrechtelijk>N</FIN:indicatorPubliekrechtelijk>
            <FIN:vorderingsregel>
                <FIN:bedragExclBTW>100</FIN:bedragExclBTW>
                <FIN:bedragInclBTW>121</FIN:bedragInclBTW>
                <FIN:bedragBTW>21</FIN:bedragBTW>
                <FIN:btwCategorie>LAA</FIN:btwCategorie>
                <FIN:btwPercentage>21</FIN:btwPercentage>
                <FIN:vorderingtype>KWT</FIN:vorderingtype>
                <FIN:vorderingcode>1234</FIN:vorderingcode>
               
 <FIN:vorderingtoelichting>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
FIN:vorderingtoelichting>
               
 <FIN:vorderingomschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
FIN:vorderingomschrijving>
                <FIN:aantal>1</FIN:aantal>
                <FIN:eenheid>1</FIN:eenheid>
                <FIN:stuksPrijsExclBTW>100</FIN:stuksPrijsExclBTW>
            </FIN:vorderingsregel>
            <FIN:vorderingsregel>
                <FIN:bedragExclBTW>100</FIN:bedragExclBTW>
                <FIN:bedragInclBTW>121</FIN:bedragInclBTW>
                <FIN:bedragBTW>21</FIN:bedragBTW>
                <FIN:btwCategorie>LAA</FIN:btwCategorie>
                <FIN:btwPercentage>21</FIN:btwPercentage>
                <FIN:vorderingtype>KWT</FIN:vorderingtype>
                <FIN:vorderingcode>1234</FIN:vorderingcode>
               
 <FIN:vorderingtoelichting>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
FIN:vorderingtoelichting>
               
 <FIN:vorderingomschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
FIN:vorderingomschrijving>
                <FIN:aantal>1</FIN:aantal>
                <FIN:eenheid>1</FIN:eenheid>
                <FIN:stuksPrijsExclBTW>100</FIN:stuksPrijsExclBTW>
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            </FIN:vorderingsregel>
            <FIN:totaalregelsBTW>
                <FIN:totaalbedragBTW>42</FIN:totaalbedragBTW>
                <FIN:BTWcategorie>HOO</FIN:BTWcategorie>
            </FIN:totaalregelsBTW>
            <FIN:automatischeIncasso>
                <FIN:machtigingskenmerk>test</FIN:machtigingskenmerk>
                <FIN:afgiftedatumIncasso>2014-02-13</FIN:afgiftedatumIncasso>
                <FIN:rekeningnummer>NL44RABO0123456789</FIN:rekeningnummer>
                <FIN:bic>RABONL2U</FIN:bic>
            </FIN:automatischeIncasso>
            <FIN:invorderingsSchema>
                <FIN:invorderingsregime>EV</FIN:invorderingsregime>
                <FIN:termijn>
                    <FIN:datum>1957-08-13</FIN:datum>
                    <FIN:termijnbedrag>10</FIN:termijnbedrag>
                    <FIN:vervaldatum>1957-08-13</FIN:vervaldatum>
                </FIN:termijn>
            </FIN:invorderingsSchema>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:totaalBetaald>50</FIN:totaalBetaald>
                <FIN:deelBedragBetaald>10</FIN:deelBedragBetaald>
                <FIN:opmerkingen>test</FIN:opmerkingen>
                <FIN:status>ONV</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
            </StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:tijdstipRegistratie>20130101</StUF:tijdstipRegistratie>
            <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            </StUF:extraElementen>
            <FIN:wordtBetaaldDoorNatuurlijkPersoonAlsDebiteur>
                <FIN:gerelateerde>
                    <BG:inp.bsn>000000000</BG:inp.bsn>
                    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                    <BG:sub.typering>Ingezetene</BG:sub.typering>
                    <BG:inp.a-nummer>1000000000</BG:inp.a-nummer>
                    <BG:geslachtsnaam>a</BG:geslachtsnaam>
                    <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>a</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
                    <BG:voorletters>a</BG:voorletters>
                    <BG:voornamen>a</BG:voornamen>
                    <BG:aanduidingNaamgebruik>E</BG:aanduidingNaamgebruik>
                    <BG:geslachtsnaamPartner>a</BG:geslachtsnaamPartner>
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                    <BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner>a</
BG:voorvoegselGeslachtsnaamPartner>
                    <BG:aanhefAanschrijving>a</BG:aanhefAanschrijving>
                    <BG:voornamenAanschrijving>a</BG:voornamenAanschrijving>
                    <BG:geslachtsnaamAanschrijving>a</BG:geslachtsnaamAanschrijving>
                    <BG:adellijkeTitelPredikaat>Baron</BG:adellijkeTitelPredikaat>
                    <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
                    <BG:geboortedatum>0</BG:geboortedatum>
                    <BG:inp.geboorteplaats>a</BG:inp.geboorteplaats>
                    <BG:inp.geboorteLand>0</BG:inp.geboorteLand>
                    <BG:overlijdensdatum>0</BG:overlijdensdatum>
                    <BG:inp.overlijdenplaats>a</BG:inp.overlijdenplaats>
                    <BG:inp.overlijdenLand>0</BG:inp.overlijdenLand>
                    <BG:verblijfsadres>
                        <BG:aoa.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:aoa.identificatie>
                        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">N</BG:authentiek>
                        <BG:wpl.identificatie>0</BG:wpl.identificatie>
                        <BG:wpl.woonplaatsNaam>a</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                        <BG:aoa.woonplaatsWaarinGelegen>
                            <BG:wpl.identificatie>0</BG:wpl.identificatie>
                            <BG:wpl.woonplaatsNaam>a</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                        </BG:aoa.woonplaatsWaarinGelegen>
                        <BG:gor.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:gor.identificatie>
                        <BG:opr.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:opr.identificatie>
                        <BG:gor.openbareRuimteNaam>a</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                        <BG:gor.straatnaam>a</BG:gor.straatnaam>
                        <BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
                        <BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>
                        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                        <BG:inp.locatiebeschrijving>a</BG:inp.locatiebeschrijving>
                        <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
                    </BG:verblijfsadres>
                    <BG:inp.adresHerkomst>B</BG:inp.adresHerkomst>
                    <BG:sub.telefoonnummer>a</BG:sub.telefoonnummer>
                    <BG:sub.faxnummer>a</BG:sub.faxnummer>
                    <BG:sub.emailadres>a</BG:sub.emailadres>
                    <BG:sub.url>a</BG:sub.url>
                    <BG:sub.rekeningnummerBankGiro>1</BG:sub.rekeningnummerBankGiro>
                    <BG:acd.code>a</BG:acd.code>
                    <BG:inp.burgerlijkeStaat>0</BG:inp.burgerlijkeStaat>
                    <BG:inp.gemeenteVanInschrijving>0</BG:inp.gemeenteVanInschrijving>
                    <BG:inp.datumInschrijving>0</BG:inp.datumInschrijving>
                    <BG:vbt.aanduidingVerblijfstitel>00</BG:vbt.aanduidingVerblijfstitel>
                    <BG:ing.datumVerkrijgingVerblijfstitel>0</BG:ing.datumVerkrijgingVerblijfstitel>
                    <BG:ing.datumVerliesVerblijfstitel>0</BG:ing.datumVerliesVerblijfstitel>
                    <BG:inp.datumVestigingInNederland>0</BG:inp.datumVestigingInNederland>
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                    <BG:inp.immigratieLand>0</BG:inp.immigratieLand>
                    <BG:inp.datumVertrekUitNederland>0</BG:inp.datumVertrekUitNederland>
                    <BG:inp.emigratieLand>0</BG:inp.emigratieLand>
                    <BG:inp.signaleringReisdocument>1</BG:inp.signaleringReisdocument>
                    <BG:inp.aanduidingBijzonderNederlanderschap>B</
BG:inp.aanduidingBijzonderNederlanderschap>
                    <BG:inp.buitenlandsReisdocument>1</BG:inp.buitenlandsReisdocument>
                    <BG:ing.aanduidingEuropeesKiesrecht>1</BG:ing.aanduidingEuropeesKiesrecht>
                    <BG:ing.aanduidingUitgeslotenKiesrecht>A</
BG:ing.aanduidingUitgeslotenKiesrecht>
                    <BG:ing.indicatieGezagMinderjarige>1</BG:ing.indicatieGezagMinderjarige>
                    <BG:ing.indicatieCurateleRegister>1</BG:ing.indicatieCurateleRegister>
                    <BG:inp.datumOpschortingBijhouding>0</BG:inp.datumOpschortingBijhouding>
                    <BG:inp.redenOpschortingBijhouding>O</BG:inp.redenOpschortingBijhouding>
                    <BG:inp.indicatieGeheim>0</BG:inp.indicatieGeheim>
                    <BG:ing.indicatieBlokkering>N</BG:ing.indicatieBlokkering>
                    <BG:inOnderzoek>J</BG:inOnderzoek>
                    <BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>O</BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>
                    <BG:brondocument>
                        <BG:identificatie>a</BG:identificatie>
                        <BG:datum>0</BG:datum>
                        <BG:omschrijving>a</BG:omschrijving>
                        <BG:gemeente>0</BG:gemeente>
                        <BG:aktegemeente>0</BG:aktegemeente>
                    </BG:brondocument>
                    <StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                        <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
                    </StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:tijdstipRegistratie>20130101</StUF:tijdstipRegistratie>
                    <StUF:extraElementen>
                        <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                    </StUF:extraElementen>
                    <BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
                        <BG:soortVerbintenis>H</BG:soortVerbintenis>
                        <BG:datumSluiting>0</BG:datumSluiting>
                        <BG:plaatsSluiting>a</BG:plaatsSluiting>
                        <BG:landSluiting>0</BG:landSluiting>
                        <BG:datumOntbinding>0</BG:datumOntbinding>
                        <BG:plaatsOntbinding>a</BG:plaatsOntbinding>
                        <BG:landOntbinding>0</BG:landOntbinding>
                        <BG:redenOntbinding>a</BG:redenOntbinding>
                        <BG:inOnderzoek>J</BG:inOnderzoek>
                        <BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>S</BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>
                        <BG:brondocument>
                            <BG:identificatie>a</BG:identificatie>
                            <BG:datum>0</BG:datum>
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                            <BG:omschrijving>a</BG:omschrijving>
                            <BG:gemeente>0</BG:gemeente>
                            <BG:aktegemeente>0</BG:aktegemeente>
                        </BG:brondocument>
                        <StUF:tijdvakGeldigheid>
                            <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                            <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
                        </StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:tijdstipRegistratie>20130101</StUF:tijdstipRegistratie>
                        <StUF:extraElementen>
                            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                        </StUF:extraElementen>
                    </BG:inp.heeftAlsEchtgenootPartner>
                    <BG:inp.heeftAlsKinderen>
                        <BG:ouderAanduiding>Ouder1</BG:ouderAanduiding>
                        <BG:datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking>0</
BG:datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking>
                        <BG:datumEindeFamilierechtelijkeBetrekking>0</
BG:datumEindeFamilierechtelijkeBetrekking>
                        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
                        <BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>O</BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>
                        <BG:brondocument>
                            <BG:identificatie>a</BG:identificatie>
                            <BG:datum>0</BG:datum>
                            <BG:omschrijving>a</BG:omschrijving>
                            <BG:gemeente>0</BG:gemeente>
                            <BG:aktegemeente>0</BG:aktegemeente>
                        </BG:brondocument>
                        <StUF:tijdvakGeldigheid>
                            <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                            <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
                        </StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:tijdstipRegistratie>20130101</StUF:tijdstipRegistratie>
                        <StUF:extraElementen>
                            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                        </StUF:extraElementen>
                    </BG:inp.heeftAlsKinderen>
                    <BG:inp.heeftAlsOuders>
                        <BG:ouderAanduiding>Ouder2</BG:ouderAanduiding>
                        <BG:datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking>0</
BG:datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking>
                        <BG:datumEindeFamilierechtelijkeBetrekking>0</
BG:datumEindeFamilierechtelijkeBetrekking>
                        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
                        <BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>S</BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>
                        <BG:brondocument>
                            <BG:identificatie>a</BG:identificatie>
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                            <BG:datum>0</BG:datum>
                            <BG:omschrijving>a</BG:omschrijving>
                            <BG:gemeente>0</BG:gemeente>
                            <BG:aktegemeente>0</BG:aktegemeente>
                        </BG:brondocument>
                        <StUF:tijdvakGeldigheid>
                            <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                            <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
                        </StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:tijdstipRegistratie>20130101</StUF:tijdstipRegistratie>
                        <StUF:extraElementen>
                            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                        </StUF:extraElementen>
                    </BG:inp.heeftAlsOuders>
                    <BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
                        <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="NAT">
                            <BG:code>0</BG:code>
                            <BG:omschrijving>a</BG:omschrijving>
                            <StUF:tijdvakObject>
                                <StUF:beginObject>0</StUF:beginObject>
                                <StUF:eindObject>0</StUF:eindObject>
                            </StUF:tijdvakObject>
                            <StUF:extraElementen>
                                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                            </StUF:extraElementen>
                        </BG:gerelateerde>
                        <BG:inp.redenVerkrijging>000</BG:inp.redenVerkrijging>
                        <BG:inp.datumVerkrijging>0</BG:inp.datumVerkrijging>
                        <BG:inp.redenVerlies>000</BG:inp.redenVerlies>
                        <BG:inp.datumVerlies>0</BG:inp.datumVerlies>
                        <BG:inOnderzoek>J</BG:inOnderzoek>
                        <BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>O</BG:aanduidingStrijdigheidNietigheid>
                        <BG:brondocument>
                            <BG:identificatie>a</BG:identificatie>
                            <BG:datum>0</BG:datum>
                            <BG:omschrijving>a</BG:omschrijving>
                            <BG:gemeente>0</BG:gemeente>
                            <BG:aktegemeente>0</BG:aktegemeente>
                        </BG:brondocument>
                        <StUF:tijdvakRelatie>
                            <StUF:beginRelatie>20130101</StUF:beginRelatie>
                            <StUF:eindRelatie xsi:nil="true"/>
                        </StUF:tijdvakRelatie>
                        <StUF:tijdvakGeldigheid>
                            <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                            <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
                        </StUF:tijdvakGeldigheid>
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                        <StUF:tijdstipRegistratie>20130101</StUF:tijdstipRegistratie>
                        <StUF:extraElementen>
                            <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                        </StUF:extraElementen>
                    </BG:inp.heeftAlsNationaliteit>
                </FIN:gerelateerde>
                <FIN:debiteurnummer>String</FIN:debiteurnummer>
                <StUF:tijdvakRelatie>
                    <StUF:beginRelatie>20130101</StUF:beginRelatie>
                    <StUF:eindRelatie xsi:nil="true"/>
                </StUF:tijdvakRelatie>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>20130101</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true"/>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                </StUF:extraElementen>
            </FIN:wordtBetaaldDoorNatuurlijkPersoonAlsDebiteur>
        </FIN:object>
    </FIN:antwoord>
</FIN:vrdLa01>

verstrekVorderingStatusWijziging (P): Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
<FIN:Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/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/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
    <FIN:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>0819576854</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20170511163128</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>verstrekVorderngStatusWijzigng</StUF:functie>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:vrdLk01 entiteittype="VRD" functie="update">
        <FIN:parameters>
            <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
            <StUF:indicatorOvername>I</StUF:indicatorOvername>
        </FIN:parameters>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD" StUF:verwerkingssoort="W">
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            <FIN:vorderingnummer>a</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:tsa>a</FIN:tsa>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:status>VRS</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie
                StUF:entiteittype="VRDNNPVOR" StUF:verwerkingssoort="O">
                <FIN:gerelateerde StUF:entiteittype="NNP" StUF:verwerkingssoort="T"/>
            </FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie>
        </FIN:object>
    </FIN:vrdLk01>
</FIN:Di01-verstrekVorderingStatusWijziging>

verstrekVorderingStatusWijziging (P): Bv03Bericht
<foutmelding xmlns:bg="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310"/>

verstrekVorderingStatusWijziging (P): Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
<FIN:Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
    xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/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/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
    <FIN:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>4380277782</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20170511163138</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>verstrekVorderngStatusWijzigng</StUF:functie>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:vrdLk01 entiteittype="VRD" functie="update">
        <FIN:parameters>
            <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
            <StUF:indicatorOvername>I</StUF:indicatorOvername>
        </FIN:parameters>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD" StUF:verwerkingssoort="W">
            <FIN:vorderingnummer>a</FIN:vorderingnummer>
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            <FIN:tsa>a</FIN:tsa>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:totaalBetaald>0</FIN:totaalBetaald>
                <FIN:deelBedragBetaald>0</FIN:deelBedragBetaald>
                <FIN:opmerkingen>a</FIN:opmerkingen>
                <FIN:status>OVE</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
            </StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:tijdstipRegistratie>00000000</StUF:tijdstipRegistratie>
            <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            </StUF:extraElementen>
            <FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie
                StUF:entiteittype="VRDNNPVOR" StUF:verwerkingssoort="T">
                <FIN:gerelateerde StUF:entiteittype="NNP" StUF:verwerkingssoort="W">
                    <BG:inn.nnpId>000000000</BG:inn.nnpId>
                    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                    <BG:statutaireNaam>a</BG:statutaireNaam>
                    <BG:inn.rechtsvorm>a</BG:inn.rechtsvorm>
                    <BG:bezoekadres>
                        <BG:aoa.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:aoa.identificatie>
                        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">N</BG:authentiek>
                        <BG:wpl.woonplaatsNaam>a</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                        <BG:gor.openbareRuimteNaam>a</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                        <BG:gor.straatnaam>a</BG:gor.straatnaam>
                        <BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
                        <BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>
                        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                        <BG:inp.locatiebeschrijving>a</BG:inp.locatiebeschrijving>
                    </BG:bezoekadres>
                </FIN:gerelateerde>
                <StUF:tijdvakRelatie>
                    <StUF:beginRelatie>00000000</StUF:beginRelatie>
                    <StUF:eindRelatie>00000000</StUF:eindRelatie>
                </StUF:tijdvakRelatie>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
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                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                </StUF:extraElementen>
            </FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie>
        </FIN:object>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD" StUF:verwerkingssoort="W">
            <FIN:vorderingnummer>a</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:tsa>a</FIN:tsa>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:totaalBetaald>0</FIN:totaalBetaald>
                <FIN:deelBedragBetaald>0</FIN:deelBedragBetaald>
                <FIN:opmerkingen>a</FIN:opmerkingen>
                <FIN:status>ONV</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
            </StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:tijdstipRegistratie>00000000</StUF:tijdstipRegistratie>
            <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            </StUF:extraElementen>
            <FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie
                StUF:entiteittype="VRDNNPVOR" StUF:verwerkingssoort="V">
                <FIN:gerelateerde StUF:entiteittype="NNP" StUF:verwerkingssoort="T">
                    <BG:inn.nnpId>000000000</BG:inn.nnpId>
                    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                    <BG:statutaireNaam>a</BG:statutaireNaam>
                    <BG:inn.rechtsvorm>a</BG:inn.rechtsvorm>
                    <BG:bezoekadres>
                        <BG:aoa.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:aoa.identificatie>
                        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                        <BG:wpl.woonplaatsNaam>a</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                        <BG:gor.openbareRuimteNaam>a</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                        <BG:gor.straatnaam>a</BG:gor.straatnaam>
                        <BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
                        <BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>
                        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                        <BG:inp.locatiebeschrijving>a</BG:inp.locatiebeschrijving>
                    </BG:bezoekadres>
                </FIN:gerelateerde>
                <StUF:tijdvakRelatie>
                    <StUF:beginRelatie>00000000</StUF:beginRelatie>
                    <StUF:eindRelatie>00000000</StUF:eindRelatie>
                </StUF:tijdvakRelatie>
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                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                </StUF:extraElementen>
            </FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie>
        </FIN:object>
    </FIN:vrdLk01>
    <FIN:vrdLk01 entiteittype="VRD" functie="update">
        <FIN:parameters>
            <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
            <StUF:indicatorOvername>I</StUF:indicatorOvername>
        </FIN:parameters>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD" StUF:verwerkingssoort="W">
            <FIN:vorderingnummer>a</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:tsa>a</FIN:tsa>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:totaalBetaald>0</FIN:totaalBetaald>
                <FIN:deelBedragBetaald>0</FIN:deelBedragBetaald>
                <FIN:opmerkingen>a</FIN:opmerkingen>
                <FIN:status>INV</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
            </StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:tijdstipRegistratie>00000000</StUF:tijdstipRegistratie>
            <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            </StUF:extraElementen>
            <FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie
                StUF:entiteittype="VRDNNPVOR" StUF:verwerkingssoort="W">
                <FIN:gerelateerde StUF:entiteittype="NNP" StUF:verwerkingssoort="V">
                    <BG:inn.nnpId>000000000</BG:inn.nnpId>
                    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                    <BG:statutaireNaam>a</BG:statutaireNaam>
                    <BG:inn.rechtsvorm>a</BG:inn.rechtsvorm>
                    <BG:bezoekadres>
                        <BG:aoa.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:aoa.identificatie>
                        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                        <BG:wpl.woonplaatsNaam>a</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                        <BG:gor.openbareRuimteNaam>a</BG:gor.openbareRuimteNaam>
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                        <BG:gor.straatnaam>a</BG:gor.straatnaam>
                        <BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
                        <BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>
                        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                        <BG:inp.locatiebeschrijving>a</BG:inp.locatiebeschrijving>
                    </BG:bezoekadres>
                </FIN:gerelateerde>
                <StUF:tijdvakRelatie>
                    <StUF:beginRelatie>00000000</StUF:beginRelatie>
                    <StUF:eindRelatie>00000000</StUF:eindRelatie>
                </StUF:tijdvakRelatie>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                </StUF:extraElementen>
            </FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie>
        </FIN:object>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD" StUF:verwerkingssoort="W">
            <FIN:vorderingnummer>a</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:tsa>a</FIN:tsa>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:totaalBetaald>0</FIN:totaalBetaald>
                <FIN:deelBedragBetaald>0</FIN:deelBedragBetaald>
                <FIN:opmerkingen>a</FIN:opmerkingen>
                <FIN:status>VRS</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
            </StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:tijdstipRegistratie>00000000</StUF:tijdstipRegistratie>
            <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
            </StUF:extraElementen>
            <FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie
                StUF:entiteittype="VRDNNPVOR" StUF:verwerkingssoort="O">
                <FIN:gerelateerde StUF:entiteittype="NNP" StUF:verwerkingssoort="R">
                    <BG:inn.nnpId>000000000</BG:inn.nnpId>
                    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">N</BG:authentiek>
                    <BG:statutaireNaam>a</BG:statutaireNaam>
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                    <BG:inn.rechtsvorm>a</BG:inn.rechtsvorm>
                    <BG:bezoekadres>
                        <BG:aoa.identificatie>aaaaaaaaaaaaaaaa</BG:aoa.identificatie>
                        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                        <BG:wpl.woonplaatsNaam>a</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                        <BG:gor.openbareRuimteNaam>a</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                        <BG:gor.straatnaam>a</BG:gor.straatnaam>
                        <BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
                        <BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>
                        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                        <BG:inp.locatiebeschrijving>a</BG:inp.locatiebeschrijving>
                    </BG:bezoekadres>
                </FIN:gerelateerde>
                <StUF:tijdvakRelatie>
                    <StUF:beginRelatie>00000000</StUF:beginRelatie>
                    <StUF:eindRelatie>00000000</StUF:eindRelatie>
                </StUF:tijdvakRelatie>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>00000000</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid>00000000</StUF:eindGeldigheid>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                    <StUF:extraElement naam="String">String</StUF:extraElement>
                </StUF:extraElementen>
            </FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie>
        </FIN:object>
    </FIN:vrdLk01>
</FIN:Di01-verstrekVorderingStatusWijziging>

verstrekVorderingStatusWijziging (P): Bv03Bericht
<foutmelding xmlns:bg="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310"/>

verstrekVorderingStatusWijziging (P): Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
<FIN:Di01-verstrekVorderingStatusWijziging
    xmlns:FIN="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/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/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
    <FIN:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
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            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:applicatie>KING</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>5700704172</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20170511163148</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>verstrekVorderngStatusWijzigng</StUF:functie>
    </FIN:stuurgegevens>
    <FIN:vrdLk01 entiteittype="VRD" functie="update">
        <FIN:parameters>
            <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
            <StUF:indicatorOvername>I</StUF:indicatorOvername>
        </FIN:parameters>
        <FIN:object StUF:entiteittype="VRD" StUF:verwerkingssoort="W">
            <FIN:vorderingnummer>a</FIN:vorderingnummer>
            <FIN:tsa>a</FIN:tsa>
            <FIN:vorderingstatus>
                <FIN:status>VRS</FIN:status>
                <FIN:datumEnTijd>2001-12-17T09:30:47Z</FIN:datumEnTijd>
            </FIN:vorderingstatus>
            <FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie
                StUF:entiteittype="VRDNNPVOR" StUF:verwerkingssoort="O">
                <FIN:gerelateerde StUF:entiteittype="NNP" StUF:verwerkingssoort="T"/>
            </FIN:heeftAlsVorderendeOrganisatie>
        </FIN:object>
    </FIN:vrdLk01>
</FIN:Di01-verstrekVorderingStatusWijziging>

verstrekVorderingStatusWijziging (P): Fo03Bericht
<foutmelding xmlns:bg="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
    xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/
StUF/sector/zkn/0310"/>
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