
Compliancy Testrapportage
Testrapportnummer: 20171211-1313433

Geteste standaard: Documentcreatieservices 1.1

Rol: Documentcreatie

Softwareproduct: Xential 3.2

Testset: Documentcreatie services 1.1

Leverancier: Interaction|next B.V.

Datum: 11-12-2017 17:12:18 CET

Resultaat:  (met 0 fouten en 0 aandachtpunten)

Dit document is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht
in de testen die door Interaction|next 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 Documentcreatieservices 1.1 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 Xential 3.2 die zijn uitgevoerd op het StUF
Testplatform. Een testscenario bestaat uit één of meerdere StUF berichten die tussen het
StUF Testplatform en Xential zijn uitgewisseld. De testscenario’s zijn gebaseerd op de
compliancy testset Documentcreatie 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: Documentcreatieservices 1.1

Rol: Documentcreatie

Gebruikte testset: Documentcreatie services 1.1  

Datum: 11-12-2017 17:12:18 CET

Testset voor compliancy*: Ja

Testuitvoering: 30-11-2017 08:16:09 CET

Rapportagedatum: 11-12-2017 17:12:18 CET

Eindresultaat:

Uit te voeren testscenario’s: 2

Uitgevoerde testscenario’s:
2  (waarvan foutloos: 2 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

startDocumentcreatieDi02 (P)

ontvangDocumentcreatieResultaatDi01
(C)

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
Documentcreatieservices 1.1 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 Documentcreatieservices 1.1. 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 Interaction|next B.V.

Naam Testcoordinator Edwin Geerling

Getest softwareproduct Xential

Versie softwareproduct 3.2

Rol getest softwareproduct binnen
koppelvlak*:

Documentcreatie

Testset: Documentcreatie services 1.1

Formele compliancy testset van KING Ja

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

* 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_Documentcreatie_services
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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 Documentcreatieservices 1.1.

3.2.1 startDocumentcreatieDi02 (P)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 verzoekStartenDocumentcreatieDi02

2 leverDocumentcreatieResultaatDu02

3 verzoekStartenDocumentcreatieDi02

4 leverDocumentcreatieResultaatDu02

5 verzoekStartenDocumentcreatieDi02

6 Fo02Bericht

7 verzoekStartenDocumentcreatieDi02

8 Fo02Bericht

3.2.2 ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C)
Volgnummer Berichten Resultaat

1 verstrekDocumentcreatieResultaatDi01

2 Bv03Bericht
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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 startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
Code Omschrijving Status

DCRB002
Indien heeft.heeftContactpersoon aanwezig is dan
bestaat dit uit dezelfde types als bij heef.gerelateerde met
uitzondering van 'Vestiging'

DCRB003
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'naam' attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

DCRB004
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'formaat'attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

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.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.2 startDocumentcreatieDi02 (P): leverDocumentcreatieResultaatDu02
Code Omschrijving Status

DCRB001

Het verzoekbericht 'VerzoekStartenDocumentcreatieDi02'
en hervatDocumentcreatieDi02 ontvangt als reactie het
antwoordbericht 'leverDocumentcreatieResultaatDu02'
De creatiejobID in het verzoekbericht
'VerzoekStartenDocumentcreatieDi02 of
hervatDocumentcreatieDi02'' is gelijk aan
de creatiejobID in het antwoordbericht
'leverDocumentcreatieResultaatDu02'
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DCRS001

Indien parameters.creatiejobStatus de waarde
'klaar'bevat dan is document.inhoud verplicht (document
BLOB, in BASE64). Het is mogelijk om het document
niet op te nemen in de inhoud van de EDC entiteit
(document.inhoud), terwijl de job status wel ‘klaar’ of
‘onderbroken’ is wanneer extensie #3 wordt toegepast
en het document d.m.z. de standaard zaak- en
documentservices in een DMS wordt weggeschreven.
Daarom is dit een scenario regel, en geen berichtregel

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

STVVB00002
In een vrij bericht mag slechts 1 <vraag> of <antwoord>
element voorkomen

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.3 startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
Code Omschrijving Status

DCRB002
Indien heeft.heeftContactpersoon aanwezig is dan
bestaat dit uit dezelfde types als bij heef.gerelateerde met
uitzondering van 'Vestiging'

DCRB003
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'naam' attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

DCRB004
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'formaat'attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

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.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.4 startDocumentcreatieDi02 (P): leverDocumentcreatieResultaatDu02
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Code Omschrijving Status

DCRB001

Het verzoekbericht 'VerzoekStartenDocumentcreatieDi02'
en hervatDocumentcreatieDi02 ontvangt als reactie het
antwoordbericht 'leverDocumentcreatieResultaatDu02'
De creatiejobID in het verzoekbericht
'VerzoekStartenDocumentcreatieDi02 of
hervatDocumentcreatieDi02'' is gelijk aan
de creatiejobID in het antwoordbericht
'leverDocumentcreatieResultaatDu02'

DCRS001

Indien parameters.creatiejobStatus de waarde
'klaar'bevat dan is document.inhoud verplicht (document
BLOB, in BASE64). Het is mogelijk om het document
niet op te nemen in de inhoud van de EDC entiteit
(document.inhoud), terwijl de job status wel ‘klaar’ of
‘onderbroken’ is wanneer extensie #3 wordt toegepast
en het document d.m.z. de standaard zaak- en
documentservices in een DMS wordt weggeschreven.
Daarom is dit een scenario regel, en geen berichtregel

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

STVVB00002
In een vrij bericht mag slechts 1 <vraag> of <antwoord>
element voorkomen

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.5 startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
Code Omschrijving Status

DCRB002
Indien heeft.heeftContactpersoon aanwezig is dan
bestaat dit uit dezelfde types als bij heef.gerelateerde met
uitzondering van 'Vestiging'

DCRB003
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'naam' attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

DCRB004
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'formaat'attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

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

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.6 startDocumentcreatieDi02 (P): Fo02Bericht
Code Omschrijving Status

SOAP000001

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.7 startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
Code Omschrijving Status

DCRB002
Indien heeft.heeftContactpersoon aanwezig is dan
bestaat dit uit dezelfde types als bij heef.gerelateerde met
uitzondering van 'Vestiging'

DCRB003
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'naam' attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

DCRB004
Als vrijeInhoud.element aanwezig is in het bericht dan
moet het 'formaat'attribuut voldoen aan de eisen die
hieraan gesteld worden.

STV0000016
indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag
in vrij bericht

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.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.
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3.3.8 startDocumentcreatieDi02 (P): Fo02Bericht
Code Omschrijving Status

SOAP000001

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.9 ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C):
verstrekDocumentcreatieResultaatDi01

Code Omschrijving Status

DCRS001

Indien parameters.creatiejobStatus de waarde
'klaar'bevat dan is document.inhoud verplicht (document
BLOB, in BASE64). Het is mogelijk om het document
niet op te nemen in de inhoud van de EDC entiteit
(document.inhoud), terwijl de job status wel ‘klaar’ of
‘onderbroken’ is wanneer extensie #3 wordt toegepast
en het document d.m.z. de standaard zaak- en
documentservices in een DMS wordt weggeschreven.
Daarom is dit een scenario regel, en geen berichtregel

DCRS008

De jobIdentificatie in het verzoekbericht
'verstrekDocumentcreatieResultaat-Di01' is gelijk
aan de jobIdentificatie in het verzoekbericht
-'verzoekStartenDocumentcreatieDi02' Controleert dat
waarde in jobidentificatie gelijk is aan gestuurde waarde
voor jobidentificatie in scenario startDocumentcreatieDi02
(P) stap 1 of stap 3. Dus de waarde moet gelijk
zijn aan 12346 of 56789. N.B. Nu is de regel met
deze omschrijving (DCR000011) niet als zodanig
geïmplementeerd. De huidige mplementatie van regel
DCR000011 kan blijven bestaan als berichtregel DCR-
B006.

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
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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.

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.

3.3.10 ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C): Bv03Bericht
Code Omschrijving Status

STV0000004
berichtcode element moet aanwezig zijn in het
stuurgegevens element

SVS0000112 XSD schema validation passed successfully.
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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 Documentcreatieservices 1.1 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
Documentcreatieservices 1.1?

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 Documentcreatieservices
1.1.
Nr. Voorwaarde

1
Het betreffende softwareproduct getest is conform de eisen en voorwaarden uit
de Documentcreatie 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
Documentcreatie 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 1.13.0

Naam testcoordinator Edwin Geerling
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Bijlage 2: Geteste XML berichten

startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
<DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02
    xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:DCr="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/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:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <DCr:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di02</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:organisatie>Interaction|next</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>Xential</StUF:applicatie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:tijdstipBericht>20171130081515</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>StartenDocumentcreatie</StUF:functie>
    </DCr:stuurgegevens>
    <DCr:parameters>
        <DCr:sjabloonidentificatie>silent</DCr:sjabloonidentificatie>
        <DCr:jobidentificatie>58468847087400605552</DCr:jobidentificatie>
    </DCr:parameters>
    <DCr:documentspecificatie StUF:entiteittype="DCS">
        <DCr:identificatie>85612542047504148634</DCr:identificatie>
    </DCr:documentspecificatie>
</DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02>

startDocumentcreatieDi02 (P): leverDocumentcreatieResultaatDu02
<ns9:leverDocumentcreatieResultaatDu02
    xmlns:ns10="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
    xmlns:ns2="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:ns4="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ns5="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:ns6="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
    xmlns:ns7="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"



20

    xmlns:ns8="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
    xmlns:ns9="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/0310" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime">
    <ns9:stuurgegevens>
        <ns2:berichtcode>Du02</ns2:berichtcode>
        <ns2:zender>
            <ns2:organisatie>Interaction|next</ns2:organisatie>
            <ns2:applicatie>Xential</ns2:applicatie>
        </ns2:zender>
        <ns2:ontvanger>
            <ns2:organisatie>KING</ns2:organisatie>
            <ns2:applicatie>STP</ns2:applicatie>
        </ns2:ontvanger>
        <ns2:referentienummer>6c0d5c97-e934-4289-9372-39b55e8f7e68</
ns2:referentienummer>
        <ns2:tijdstipBericht>201711300816</ns2:tijdstipBericht>
        <ns2:functie>DocumentcreatieResultaat</ns2:functie>
    </ns9:stuurgegevens>
    <ns9:parameters>
        <ns9:jobidentificatie>58468847087400605552</ns9:jobidentificatie>
        <ns9:creatieJobStatus>ontvangen</ns9:creatieJobStatus>
    </ns9:parameters>
    <ns9:document ns2:entiteittype="EDC" ns2:functie="entiteit">
        <ns8:formaat>docx</ns8:formaat>
        <ns2:tijdstipRegistratie
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </ns9:document>
</ns9:leverDocumentcreatieResultaatDu02>

startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
<DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02
    xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:DCr="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/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:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <DCr:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di02</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:organisatie>Interaction|next</StUF:organisatie>
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            <StUF:applicatie>Xential</StUF:applicatie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:tijdstipBericht>20171130081515</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>StartenDocumentcreatie</StUF:functie>
    </DCr:stuurgegevens>
    <DCr:parameters>
        <DCr:sjabloonidentificatie>silent</DCr:sjabloonidentificatie>
        <DCr:jobidentificatie>85304996388273071829</DCr:jobidentificatie>
        <DCr:gewenstePrioriteit>1</DCr:gewenstePrioriteit>
        <DCr:verwijderenNa>1</DCr:verwijderenNa>
        <DCr:vervolgActies>
            <DCr:vervolgActie>
                <DCr:volgnummer>1</DCr:volgnummer>
                <DCr:vrijeInhoud>
                    <DCr:groep type="test1" xsi:type="DCr:VrijeInhoudGroep">
                        <DCr:groep type="tester"/>
                        <DCr:element naam="testers"/>
                    </DCr:groep>
                    <DCr:element formaat="string" naam="test1" xsi:type="DCr:VrijeInhoudElement-
e">test</DCr:element>
                </DCr:vrijeInhoud>
            </DCr:vervolgActie>
            <DCr:vervolgActie>
                <DCr:volgnummer>2</DCr:volgnummer>
                <DCr:vrijeInhoud>
                    <DCr:groep type="test2" xsi:type="DCr:VrijeInhoudGroep">
                        <DCr:groep type="tester"/>
                        <DCr:element naam="testers"/>
                    </DCr:groep>
                    <DCr:element formaat="string" naam="test2" xsi:type="DCr:VrijeInhoudElement-
e">test2</DCr:element>
                </DCr:vrijeInhoud>
            </DCr:vervolgActie>
        </DCr:vervolgActies>
    </DCr:parameters>
    <DCr:documentspecificatie StUF:entiteittype="DCS">
        <DCr:identificatie>24134418506027997757</DCr:identificatie>
        <DCr:uwBriefDatumOntvangst>2002-05-30T09:30:10Z</DCr:uwBriefDatumOntvangst>
       
 <DCr:uwKenmerk>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
DCr:uwKenmerk>
        <DCr:uwBriefDatum>2002-05-30T09:30:10Z</DCr:uwBriefDatum>
        <DCr:onsKenmerk/>
       
 <DCr:betreft>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
DCr:betreft>
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        <DCr:heeft StUF:entiteittype="DCSBTR">
            <DCr:gerelateerde>
                <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
                    <ZKN:identificatie>123456789012345678901234</ZKN:identificatie>
                    <ZKN:achternaam>test</ZKN:achternaam>
                    <ZKN:voorletters>t</ZKN:voorletters>
                    <ZKN:roepnaam>tester</ZKN:roepnaam>
                    <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
                    <ZKN:functie>tester</ZKN:functie>
                    <ZKN:datumUitDienst>20140325</ZKN:datumUitDienst>
                    <ZKN:telefoonnummer>5678467</ZKN:telefoonnummer>
                    <ZKN:emailadres>test@tester.nl</ZKN:emailadres>
                   
 <ZKN:toelichting>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:toelichting>
                    <StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:beginGeldigheid>20140325</StUF:beginGeldigheid>
                        <StUF:eindGeldigheid>20140325</StUF:eindGeldigheid>
                    </StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:tijdstipRegistratie>20140325</StUF:tijdstipRegistratie>
                    <StUF:extraElementen>
                        <StUF:extraElement naam="test"/>
                    </StUF:extraElementen>
                    <ZKN:hoortBij/>
                    <ZKN:isVerantwoordelijkVoor/>
                    <ZKN:isContactpersoonVoor/>
                </ZKN:medewerker>
            </DCr:gerelateerde>
            <DCr:aard>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</DCr:aard>
            <DCr:heeftContactpersoon StUF:entiteittype="DCSBTRBTR">
                <DCr:gerelateerde>
                    <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
                        <ZKN:identificatie>123456789012345678901234</ZKN:identificatie>
                        <ZKN:achternaam>test</ZKN:achternaam>
                        <ZKN:voorletters>t</ZKN:voorletters>
                        <ZKN:roepnaam>tester</ZKN:roepnaam>
                        <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
                        <ZKN:functie>tester</ZKN:functie>
                        <ZKN:datumUitDienst>20140325</ZKN:datumUitDienst>
                        <ZKN:telefoonnummer>5678467</ZKN:telefoonnummer>
                        <ZKN:emailadres>test@tester.nl</ZKN:emailadres>
                       
 <ZKN:toelichting>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:toelichting>
                        <StUF:tijdvakGeldigheid>
                            <StUF:beginGeldigheid>20140325</StUF:beginGeldigheid>
                            <StUF:eindGeldigheid>20140325</StUF:eindGeldigheid>
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                        </StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:tijdstipRegistratie>20140325</StUF:tijdstipRegistratie>
                        <StUF:extraElementen>
                            <StUF:extraElement naam="test"/>
                        </StUF:extraElementen>
                        <ZKN:hoortBij/>
                        <ZKN:isVerantwoordelijkVoor/>
                        <ZKN:isContactpersoonVoor/>
                    </ZKN:medewerker>
                </DCr:gerelateerde>
            </DCr:heeftContactpersoon>
        </DCr:heeft>
        <DCr:heeft StUF:entiteittype="DCSBTR">
            <DCr:gerelateerde>
                <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
                    <ZKN:identificatie>123456789012345678901234</ZKN:identificatie>
                    <ZKN:achternaam>te</ZKN:achternaam>
                    <ZKN:voorletters/>
                    <ZKN:voorvoegselAchternaam/>
                    <ZKN:roepnaam/>
                    <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
                    <ZKN:functie/>
                    <ZKN:datumUitDienst>20140325</ZKN:datumUitDienst>
                    <ZKN:telefoonnummer/>
                    <ZKN:emailadres/>
                    <ZKN:toelichting/>
                    <StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:beginGeldigheid>20140325</StUF:beginGeldigheid>
                        <StUF:eindGeldigheid>20140325</StUF:eindGeldigheid>
                    </StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:tijdstipRegistratie>20140325</StUF:tijdstipRegistratie>
                    <StUF:extraElementen>
                        <StUF:extraElement naam="test"/>
                    </StUF:extraElementen>
                    <ZKN:hoortBij/>
                    <ZKN:isVerantwoordelijkVoor/>
                    <ZKN:isContactpersoonVoor/>
                </ZKN:medewerker>
            </DCr:gerelateerde>
            <DCr:aard>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</DCr:aard>
            <DCr:heeftContactpersoon StUF:entiteittype="DCSBTRBTR">
                <DCr:gerelateerde>
                    <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
                        <ZKN:identificatie>123456789012345678901234</ZKN:identificatie>
                        <ZKN:achternaam>te</ZKN:achternaam>
                        <ZKN:voorletters/>
                        <ZKN:voorvoegselAchternaam/>
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                        <ZKN:roepnaam/>
                        <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
                        <ZKN:functie/>
                        <ZKN:datumUitDienst>20140325</ZKN:datumUitDienst>
                        <ZKN:telefoonnummer/>
                        <ZKN:emailadres/>
                        <ZKN:toelichting/>
                        <StUF:tijdvakGeldigheid>
                            <StUF:beginGeldigheid>20140325</StUF:beginGeldigheid>
                            <StUF:eindGeldigheid>20140325</StUF:eindGeldigheid>
                        </StUF:tijdvakGeldigheid>
                        <StUF:tijdstipRegistratie>20140325</StUF:tijdstipRegistratie>
                        <StUF:extraElementen>
                            <StUF:extraElement naam="test"/>
                        </StUF:extraElementen>
                        <ZKN:hoortBij/>
                        <ZKN:isVerantwoordelijkVoor/>
                        <ZKN:isContactpersoonVoor/>
                    </ZKN:medewerker>
                </DCr:gerelateerde>
            </DCr:heeftContactpersoon>
        </DCr:heeft>
        <DCr:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="DCSZAK">
            <DCr:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
                <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
                <ZKN:omschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</ZKN:omschrijving>
               
 <ZKN:toelichting>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:toelichting>
                <ZKN:kenmerk>
                    <ZKN:kenmerk>12345</ZKN:kenmerk>
                    <ZKN:bron>KING</ZKN:bron>
                </ZKN:kenmerk>
                <ZKN:anderZaakObject>
                    <ZKN:omschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:omschrijving>
                </ZKN:anderZaakObject>
                <ZKN:resultaat>
                    <ZKN:omschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:omschrijving>
                   
 <ZKN:toelichting>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:toelichting>
                </ZKN:resultaat>
                <ZKN:startdatum>20140325</ZKN:startdatum>
                <ZKN:registratiedatum>20140325</ZKN:registratiedatum>
                <ZKN:einddatumGepland>20140325</ZKN:einddatumGepland>
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                <ZKN:uiterlijkeEinddatum>20140325</ZKN:uiterlijkeEinddatum>
                <ZKN:einddatum>20140325</ZKN:einddatum>
                <ZKN:opschorting>
                    <ZKN:indicatie>N</ZKN:indicatie>
                   
 <ZKN:reden>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:reden>
                </ZKN:opschorting>
                <ZKN:betalingsIndicatie>Geheel</ZKN:betalingsIndicatie>
                <ZKN:laatsteBetaaldatum>20140325</ZKN:laatsteBetaaldatum>
                <ZKN:archiefnominatie>J</ZKN:archiefnominatie>
                <ZKN:datumVernietigingDossier>20140325</ZKN:datumVernietigingDossier>
                <ZKN:zaakniveau>1</ZKN:zaakniveau>
                <ZKN:deelzakenIndicatie>N</ZKN:deelzakenIndicatie>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>20140325</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid>20140325</StUF:eindGeldigheid>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:tijdstipRegistratie>20140325</StUF:tijdstipRegistratie>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="test"/>
                </StUF:extraElementen>
            </DCr:gerelateerde>
        </DCr:heeftBetrekkingOp>
        <DCr:isSpecificatieVan StUF:entiteittype="DCSEDC">
            <DCr:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
                <ZKN:identificatie>020471</ZKN:identificatie>
                <ZKN:dct.omschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:dct.omschrijving>
                <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
                <ZKN:dct.categorie>test</ZKN:dct.categorie>
                <ZKN:creatiedatum>20130411</ZKN:creatiedatum>
                <ZKN:ontvangstdatum>20130517</ZKN:ontvangstdatum>
               
 <ZKN:titel>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:titel>
               
 <ZKN:beschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ZKN:beschrijving>
                <ZKN:formaat>txt</ZKN:formaat>
                <ZKN:taal>nederlands</ZKN:taal>
                <ZKN:versie>0.1</ZKN:versie>
                <ZKN:status>concept</ZKN:status>
                <ZKN:verzenddatum>20130518</ZKN:verzenddatum>
                <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>ZEER GEHEIM</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
                <ZKN:auteur>test tester</ZKN:auteur>
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                <ZKN:link>http://link.to</ZKN:link>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                    <StUF:beginGeldigheid>20140325</StUF:beginGeldigheid>
                    <StUF:eindGeldigheid>20140325</StUF:eindGeldigheid>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:tijdstipRegistratie>20140325</StUF:tijdstipRegistratie>
                <StUF:extraElementen>
                    <StUF:extraElement naam="test"/>
                </StUF:extraElementen>
            </DCr:gerelateerde>
        </DCr:isSpecificatieVan>
        <DCr:vrijeInhoud>
            <DCr:groep type="test" xsi:type="DCr:VrijeInhoudGroep">
                <DCr:groep type="test" xsi:type="DCr:VrijeInhoudGroep"/>
                <DCr:element naam="test" xsi:type="DCr:VrijeInhoudElement-e"/>
            </DCr:groep>
            <DCr:element naam="String" xsi:type="DCr:VrijeInhoudElement-e">string</
DCr:element>
        </DCr:vrijeInhoud>
    </DCr:documentspecificatie>
</DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02>

startDocumentcreatieDi02 (P): leverDocumentcreatieResultaatDu02
<ns9:leverDocumentcreatieResultaatDu02
    xmlns:ns10="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
    xmlns:ns2="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:ns4="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:ns5="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:ns6="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
    xmlns:ns7="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:ns8="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
    xmlns:ns9="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/0310" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime">
    <ns9:stuurgegevens>
        <ns2:berichtcode>Du02</ns2:berichtcode>
        <ns2:zender>
            <ns2:organisatie>Interaction|next</ns2:organisatie>
            <ns2:applicatie>Xential</ns2:applicatie>
        </ns2:zender>
        <ns2:ontvanger>
            <ns2:organisatie>KING</ns2:organisatie>
            <ns2:applicatie>STP</ns2:applicatie>
        </ns2:ontvanger>
        <ns2:referentienummer>f81e76c0-11a2-4d1c-b296-f65b739a5056</
ns2:referentienummer>
        <ns2:tijdstipBericht>201711300816</ns2:tijdstipBericht>
        <ns2:functie>DocumentcreatieResultaat</ns2:functie>
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    </ns9:stuurgegevens>
    <ns9:parameters>
        <ns9:jobidentificatie>85304996388273071829</ns9:jobidentificatie>
        <ns9:creatieJobStatus>ontvangen</ns9:creatieJobStatus>
    </ns9:parameters>
    <ns9:document ns2:entiteittype="EDC" ns2:functie="entiteit">
        <ns8:identificatie>020471</ns8:identificatie>
        <ns8:dct.omschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</ns8:dct.omschrijving>
        <ns8:dct.omschrijvingGeneriek>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ns8:dct.omschrijvingGeneriek>
        <ns8:dct.categorie>test</ns8:dct.categorie>
        <ns8:creatiedatum>20130411</ns8:creatiedatum>
        <ns8:ontvangstdatum>20130517</ns8:ontvangstdatum>
       
 <ns8:titel>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ns8:titel>
       
 <ns8:beschrijving>testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</
ns8:beschrijving>
        <ns8:formaat>docx</ns8:formaat>
        <ns8:taal>nederlands</ns8:taal>
        <ns8:versie>0.1</ns8:versie>
        <ns8:status>concept</ns8:status>
        <ns8:verzenddatum>20130518</ns8:verzenddatum>
        <ns8:vertrouwelijkAanduiding>ZEER GEHEIM</ns8:vertrouwelijkAanduiding>
        <ns8:auteur>test tester</ns8:auteur>
        <ns8:link>http://link.to</ns8:link>
        <ns2:tijdstipRegistratie
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </ns9:document>
</ns9:leverDocumentcreatieResultaatDu02>

startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
<DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02
    xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:DCr="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/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:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <DCr:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di02</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie/>
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            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:organisatie>Interaction|next</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>Xential</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie/>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:tijdstipBericht>20171130081515</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>StartenDocumentcreatie</StUF:functie>
    </DCr:stuurgegevens>
    <DCr:parameters>
        <DCr:sjabloonidentificatie/>
        <DCr:jobidentificatie>36394468732725519823</DCr:jobidentificatie>
    </DCr:parameters>
    <DCr:documentspecificatie StUF:entiteittype="DCS">
        <DCr:identificatie>42972547588588160718</DCr:identificatie>
    </DCr:documentspecificatie>
</DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02>

startDocumentcreatieDi02 (P): Fo02Bericht
<S:Fault xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns4="http://
www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <faultcode>S:Server</faultcode>
    <faultstring>No template specified; sjabloonIdentificatie should contain valid id</faultstring>
    <detail>
        <ns1:Fo02Bericht xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
            xmlns:ns3="http://www.opengis.net/gml"
            xmlns:ns4="http://www.w3.org/1999/xlink"
            xmlns:ns5="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
            xmlns:ns6="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
            xmlns:ns7="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
            xmlns:ns8="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/0310"
            xmlns:ns9="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime">
            <ns1:stuurgegevens>
                <ns1:berichtcode>Fo02</ns1:berichtcode>
            </ns1:stuurgegevens>
            <ns1:body>
                <ns1:code>DCr002</ns1:code>
                <ns1:plek>client</ns1:plek>
                <ns1:omschrijving>No template specified; sjabloonIdentificatie should contain valid
 id</ns1:omschrijving>
                <ns1:details>Details not available here, please revert to log</ns1:details>
            </ns1:body>
        </ns1:Fo02Bericht>
    </detail>
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</S:Fault>

startDocumentcreatieDi02 (P): verzoekStartenDocumentcreatieDi02
<DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02
    xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
    xmlns:DCr="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/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:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <DCr:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di02</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie/>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:organisatie>Interaction|next</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>Xential</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie/>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:tijdstipBericht>20171130081515</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>StartenDocumentcreatie</StUF:functie>
    </DCr:stuurgegevens>
    <DCr:parameters>
        <DCr:sjabloonidentificatie>silent</DCr:sjabloonidentificatie>
        <DCr:jobidentificatie/>
    </DCr:parameters>
    <DCr:documentspecificatie StUF:entiteittype="DCS">
        <DCr:identificatie>89600089114851673474</DCr:identificatie>
    </DCr:documentspecificatie>
</DCr:verzoekStartenDocumentcreatieDi02>

startDocumentcreatieDi02 (P): Fo02Bericht
<S:Fault xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns4="http://
www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <faultcode>S:Server</faultcode>
    <faultstring>No JobId specified; jobidentificatie should contain value</faultstring>
    <detail>
        <ns1:Fo02Bericht xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
            xmlns:ns3="http://www.opengis.net/gml"
            xmlns:ns4="http://www.w3.org/1999/xlink"
            xmlns:ns5="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
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            xmlns:ns6="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
            xmlns:ns7="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
            xmlns:ns8="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/0310"
            xmlns:ns9="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime">
            <ns1:stuurgegevens>
                <ns1:berichtcode>Fo02</ns1:berichtcode>
            </ns1:stuurgegevens>
            <ns1:body>
                <ns1:code>DCr001</ns1:code>
                <ns1:plek>client</ns1:plek>
                <ns1:omschrijving>No JobId specified; jobidentificatie should contain value</
ns1:omschrijving>
                <ns1:details>Details not available here, please revert to log</ns1:details>
            </ns1:body>
        </ns1:Fo02Bericht>
    </detail>
</S:Fault>

ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C): verstrekDocumentcreatieResultaatDi01
<ns2:verstrekDocumentcreatieResultaatDi01
    xmlns:ns="http://www.jnc.nl/svs/service/schemas/1.0" xmlns:ns2="http://
www.kinggemeenten.nl/StUF/sector/dcr/0310">
    <ns2:stuurgegevens>
        <ns1:berichtcode xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Di01</
ns1:berichtcode>
        <ns1:zender xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <ns1:organisatie>Interaction|next</ns1:organisatie>
            <ns1:applicatie>Xential</ns1:applicatie>
            <ns1:gebruiker/>
        </ns1:zender>
        <ns1:ontvanger xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <ns1:organisatie>KING</ns1:organisatie>
            <ns1:applicatie>STP</ns1:applicatie>
            <ns1:gebruiker/>
        </ns1:ontvanger>
        <ns1:referentienummer xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">9404e335-944a-4c71-8607-31bc6cfd30ea</ns1:referentienummer>
        <ns1:tijdstipBericht xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">201711300823</
ns1:tijdstipBericht>
        <ns1:functie xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">DocumentcreatieResultaat</ns1:functie>
    </ns2:stuurgegevens>
    <ns2:parameters>
        <ns2:jobidentificatie>85304996388273071829</ns2:jobidentificatie>
        <ns2:creatieJobStatus>klaar</ns2:creatieJobStatus>
    </ns2:parameters>
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    <ns2:document ns1:entiteittype="EDC" ns1:functie="entiteit" xmlns:ns1="http://www.egem.nl/
StUF/StUF0301">
        <ns3:identificatie xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">020471</
ns3:identificatie>
        <ns3:dct.omschrijving xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</ns3:dct.omschrijving>
        <ns3:dct.omschrijvingGeneriek xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest</ns3:dct.omschrijvingGeneriek>
        <ns3:dct.categorie xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">test</
ns3:dct.categorie>
        <ns3:creatiedatum xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">20130411</
ns3:creatiedatum>
        <ns3:ontvangstdatum xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">20130517</
ns3:ontvangstdatum>
        <ns3:titel xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttes</
ns3:titel>
        <ns3:beschrijving xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">&gt;testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttes</
ns3:beschrijving>
        <ns3:formaat xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">docx</ns3:formaat>
        <ns3:taal xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">nederlands</ns3:taal>
        <ns3:versie xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">0.1</ns3:versie>
        <ns3:status xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">concept</ns3:status>
        <ns3:verzenddatum xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">20130518</
ns3:verzenddatum>
        <ns3:vertrouwelijkAanduiding xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/
zkn/0310">ZEER GEHEIM</ns3:vertrouwelijkAanduiding>
        <ns3:auteur xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">test tester</
ns3:auteur>
        <ns3:link xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">http://link.to</ns3:link>
        <ns3:inhoud
           
 ns1:bestandsnaam="testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttes.docx"
            xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:type="ns1:BinaireInhoud">UEsDBBQACAgIAOpCfksAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAZG9jUHJvcHMvYXBwLnhtbJ1SwU7jMBD9lSh3
6rSgCqGpEWoPHNhdpGbhbNmTxMKxLXta0W/bw37S/sJOGghB3Mhp5s3Mm/cm/vfnL9y
+9q44Yso2
+E25XFRlgV4HY327KQ/UXFyXRSbljXLB46Y8YS5vJTymEDGRxVwwgc
+bsiOKN0Jk3WGv8oLLnitN
SL0iTlMrQtNYjbugDz16EquqWgt8JfQGzUWcCMuR8eZI3yU1QQ/68lN9iswnocY
+OkUofw6TbmEC
9SAmFOpAytW2R7lkeErgUbWYB2wM4Dkkk
+XVNYgxgm2nktLE55Or9RrELIe7GJ3Viviw8ofVKeTQ
UPHrrLcY5kHMW4A97FEfkqWTrEDMU3iwnvevQIwBC0uqTSp2b
+qmDPZaOdyye9kolxHEBwDb0Efl
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T4U4E77k37EOu+EAb62fwZm5Z0vdPirNqy+Xl3ObswrsGUXDuqfVEwD3/CeSG/h51rdo3nu
+FobD
PY0PUi5Xi4q/86XeMfY7vRX5H1BLBwhXIEuadAEAAMMCAABQSwMEFAAICAgA6kJ
+SwAAAAAAAAAA
AAAAABEAAABkb2NQcm9wcy9jb3JlLnhtbJ2STW7CMBCFrxJ53eA4kUoVJUbq76ZIlYrUqjvLHsBq
/CPbEDhbFz1Sr1AnQACVVZej9+bzmxn/
fH1Xk41qkjU4L42uERllKAHNjZB6UaNVmKc3KPGBacEa
o6FGW/BoQituS24cvDhjwQUJPokc7Utua7QMwZYYe74ExfwoOnQU58YpFmLpFtgy/
skWgPMsu8YK
AhMsMNwBUzsQ0R4p+IC0K9f0AMExNKBAB4/JiOCjN4BT/
mJDr5w4lQxbCxetB3Fwb7wcjG3bjtqi
t8b8BL9Pn1/7UVOpu01xQLQSvOQOWDCObmJKyZqrxBkTKnyidFtsmA/TuO65BHG7pQ
+ilTp5AnBN
vECF/zq6Jgdr2R2Mkt4xlNV+/t0LIJKYu9xNeVDeirv72SOieUbGKSFpkc2ycZkXZU4+unBn/Ueg
2gf4N/
EAoH3i879DfwFQSwcIqKzz5EsBAACJAgAAUEsDBBQACAgIAOpCfksAAAAAAAAAAAAAAAAR
AAAAd29yZC9kb2N1bWVudC54bWytVdtu2zAM/
RXN7761WZIaSYqiQYsOG1C06Pas2IytxRYFSXGa
/toe9kn7hVGOE6dLUaTtXixTIg8PDy36z6/fo/
PHqmQ1aCNQjr04iDwGMsVMyHzsLe3cH3rMWC4z
XqKEsbcG451PRqskw3RZgbSMAKRJViode4W1KglDkxZQcRNUItVocG6DFKsQ53ORQrhCnYUnURw1
b0pjCsZQtksua268Fq46REMFkg7nqCtuydR5WHG9WCqf0BW3YiZKYdeEHfW3MEg1aJm0EP6OkAtJ
NoTaZRuhj8m7CZm2CjQZQw0lcUBpCqG6Mt6LRofFFqR+rYi6Kr1dC
+Lex3ow1XxFSwd4DP1sE1SV
G+avI8bRER1xELuIYyg8z7llUnEhu8TvkmZP3Pjz2wBO/gVwt+cNAK2U+
+3N3wRw0N1rjUvVoYmP
od3IRYdlPoZ1X3BFN7BKk5tcouazkrSiljFSnbnP2puMPvk
+uwYJmlvI2GzNLoxCA8EPQjKMvgb2
hdecxb2gF0RBxHzfTakZZmu3KrZKaMZld2MviqZng/4VzYjN1u3elnPV7tGMtcQonhITpcGArsGb
XJi1TAuNKJkFY81PouqMe/tw5U8v7wI2Cil44p4Njt7mvdUuTX8QD3u9Jo2dfAetSpEWFliteQ6S
PdHHTAvlQqon45YVYNlu0krhLKEhtWzBJXMikjuqHGa4XGUBu5FMlZyuBQVzXZPPEy9ZBoxzqRHo
5rh35dLSsAJ38nD3lTnHR8ogyNldL5DBszroqQ5UbGt5QUUW/k/nVrr3N21PZwsLY0lsnicHndo0
JXuxcEOS3zYeKr9/Ig40luL4LGr4FPTeH54Ot6Xk37hru0Uan3EvHjScRV7YzpyhtVh1dgnzvdMC
eAZU9CAaOnOOaPfMfGkbM2rzpVga2m7LbpzC9gd9rUXm0IWEW2FTInra34SFXU3h9paE3U998hdQ
SwcIOK7OVtACAAAbCAAAUEsDBBQACAgIAOpCfksAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAd29yZC9mb250VGFi
bGUueG1s3ZTfbtowFMZfJfJ9iWPCn6LSqmVFmjTtYqu0a2McYi22Ix
+HlGfbxR5pr7ATE2gZMDXS
RKUlCjjn2F+Of/qOf/34eXP3rItoLR0oa6Yk6VESSSPsUpnVlFQ+uxqTCDw3S15YI6dkI4Hc3d7U
k8waDxGuNjDRYkpy78tJHIPIpebQs6U0mMys09zjq1vFmrvvVXklrC65VwtVKL
+JGaVD0sq4t6jY
LFNCfrCi0tL4sD52skBFayBXJezU6reo1dYtS2eFBMAd62Krp7kye5kkPRLSSjgLNvM93ExbUZDC
5QkNI128CAy6CbC9gBaTjytjHV8UiB4riVCM7OhH9cRwjYmvG72wRYiX3FiQCabWvJgSOsA7oU1V
IzrE/wEdkShuZoqcO5B
+P5O18YxrVWx2YWc1N22mVF7ku8SaO9WU1eZArTBTwYKiVHuRbSRBWx1G
2NGc/mFEBJ3xYSR5PQc/Gm8pHNF4UlpC9FnW0ZdQ/CksDO8h7SOOFB+Go/
QMFvrPsDxi4exxPn/B
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MsPIaDx4OMJy/
Tcs4TXZ6nTAMrOVU9I1YM4gGSGG64CmQZJ2RKLtUrqTTDL1LJcdgKT9iwD5hg3f
HHNwpnGOrk6NwytvOxrk9c7eoW9mvFALp86YYx5MwYIx+s1vJ3NArQA64gj2uP/
THiwdXaZf7rGw
02cqow94eKQtDnY5GO/
XK603ok9qlfuzDun/5w5pB3D7G1BLBwiLxXitHQIAADkJAABQSwMEFAAI
CAgA6kJ+SwAAAAAAAAAAAAAAABIAAAB3b3JkL251bWJlcmluZy54bWztmsuO2zYUhl/
FEODl6EJd
bcQJZjyTNkUaBJgAXdMybQsRKYGS7bjLvkwfoYsu+kh5hVJ30441FC2PNllpeDmH5ztHJH97/
P3f
/968+4bD0Q7RJIjITDFUXRkh4kfLgKxnyjZd3XnKKEkhWcIwImimHFCivHv7Zj8lW7xAlE0bMQ8k
me5jf6Zs0jSealribxCGiYoDn0ZJtEpVP8JatFoFPtL2EV1qQDf0/K+YRj5KEuZnDskOJkrpDp97
i2JE2OAqohimrEnXGob06za+Y95jmAaLIAzSA/
OtO5WbiEFQMi1d3NUBZSbTIqDyUVlQkXULk8fI
32JE0nxFjaKQxRCRZBPEDYasNza4qZzs2iB2OFTqEhjWdTV4pHDPHo1DkfCXhREOi8jbPRq6QEUy
F7WFSAj8mlUkGAakWVgqNUfJNexuDsCpg2z7dHBQpvK4vOtODs6q
+wuNtnHjLbjO2wfytfGVXOfr
eQNjtgOxP/2wJhGFi5DlipVsxLI+yl5rJTty4CJJKfTTT1s84lofljNFz6eQJFiysR0MWY9nGKZu
GcpIy4bwNkyDj2iHwi+HGFWT8t4w6y2npTgOq8G59eSAuWmVQ
+EuGwnYo1qOnYw0rWZXC7GT8T2u
exfbMERpORQ/p4ewXvshH0oa71/Qt9ru+1//NAO/
+VV3iFa1s880ewQkI876ZwrwWKz76QaSdX6A
5202Watn0/LxPiJpkmUx8QP2Ijwf8CIKc9t7lkOuIyDM8xKtIEtVuXTyZw3tVgvknrU83NNkGVLJ
6iMhnm28QkLa6cFg9IZleIPjm8PhTzx7cHxrMHxg22BwfHswfNMwJoPjO8PhO54zOL47GL4FbHNw
fG84fA/oA+BrnCzL3LdqNuNcsz2ZE/t+fl+S/VizbQ4LGix/b1Vuj87cdKx5k7m6KH0ot49Bkn6G
FK4pjDc9lu119NsriLWoO7u0VJtHWxogOvqE9kcJOO3tmIWeRNvf3fMgL9r
+YNOzL26SozTwfR2T
8FO6XY8vsRPkhdtNtkJPEk5iK8hLuN63wk8hdz2+xFaQl3E32Qo9CTqJrSAv6HrYCh1lHTiTdZYF
HDB/0Es+ia/iPMcGE9MBTebqoggLuiXyAwwr77yi+xXBLCFG4/+4ZOOjfuGKmfwhnrdbC/
ZyIXhw
YaUmAA4ugatj0J3ddvkjK2/3yi6szwTYzRZ2dWxK4Dsuj+
+4PeMLKzMBfKsdXx1b3TPgORaXgbzd
awaExRmfgcuQ6tjuzmnoOi/
Wi45eSYX1VwdSdexIwBonurTo6BVWWGd1g1XHrgQvmPDHWNHRK6+w
sOrMq449CWTL4mVG0dErsrCIkkFWxxMJavvke5ei40rqjqrJPFNNjnn/
ZHtPFZCEanqwHcvWJ0cH
eF2FXlQTCx3nPwK5WKPuxTAd/g3M20el6FUL/fCl6h6zO2nXer1qmEsboXvYBgD8e2/
rlkDckuKj
ZQNLhO4C/uJ1LE8g9FuoBonoATj5cJC/QC9GfyMlIAPgmvzVODEdAYDb3e4SDCY4vet0T
+SouemV
LcPhWie3V76tX+S49T0sgcLOzRfkx+XLleSXKjn+zxJ3w/
KMWj71zA5cttPb7MzLdqDN7uyHTYJ2
tqSdI2nnXrYzObviWfwy9O3/UEsHCJhAZK/
PBAAAYSoAAFBLAwQUAAgICADqQn5LAAAAAAAAAAAA
AAAAEQAAAHdvcmQvc2V0dGluZ3MueG1stVXJbtswEP0VQXfHsmOngRAnKFIESRGnBexTbxQ1sohw
w5Cy6vxaD/2k/kJHtBhlAQK3QU4iZ3lvVurPr99nFz
+VTLaAThi9SCdHWZqA5qYUerNIG1+NTtPE
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eaZLJo2GRboDl16cn7W5A+/JyCUEoF2u
+CKtvbf5eOx4DYq5I2NBk7IyqJinK27GiuF9Y0fcKMu8
KIQUfjeeZtlJ2sMYIkWd9xAjJTgaZyrfueSmqgSH/hM98BDevcsXwxsF2gfGMYKkGIx2tbAuoqn/
RSNlHUG2byWxVTLatZPsgHRbg+WjxyHhdQ4WDQfnqEFKxgCFHohnr4AeuY
+Iu08xQJH7JAunp5HP
/w1g+gLAyUMy2atuRYEMd0/
TUDy/2WiDrJA0k5ROQhGl3VhuBbQJfRgR6A6KKMed4sEYRQoLyKlp
NOpZ1muoVqZaeeaB9M6ClGH4uQSme5MSKtZIv2bFyhsb8T9lp72+3tkadBinH7Qm0WA2nfcGvGbI
uAdcWcYJ/
tJoj0ZGw9LcGX9JW4HUtOgSlmQ4rfYLRy6aKcr62RItTUkb0eYNisMbk0b6yfwZ50sm
Q+8DihLWXblXfifhisJfiQf4rMuvjfOCIEPy7wjhzQiotkT9jSZkvbNwBcw3VKmPYgvduJLCLgWi
wRtd0sR8HJuoKkBiEDSBS5oygaYNpb4GVtLL/F7i8TBLKu/
eqe8YT10fE7U3vmSqQMGSZXjJOr/B
us09cYa237IQ+37B5OjuNiYncdUFBktm7T6/YjNZpFJsaj/pQvJ0K+kHEC7FZtrrpkE33evChfFu
Rcm6PwyyaZQ9sTuOsuNBNouy2SCbR9l8kJ1E2Uknoy0GpOW/
p1LHYyevjJSmhfJ60L8SxUrH3+L5
X1BLBwh6H1OplQIAAF0HAABQSwMEFAAICAgA6kJ
+SwAAAAAAAAAAAAAAAA8AAAB3b3JkL3N0eWxl
cy54bWzVncl22zgWhl
+FR6vuhUuW5DGnVHU8xB2fchxXpHTWEAlJKJMEm4OHfrVe9CP1KzQAEpxA
kAR57ZNkE3HAh+He/2IgCf/
vP//99fcXz7WecBgR6i8ns18OJxb2beoQf7ecJPH24GxiRTHyHeRS
Hy8nrzia/P7br88fovjVxZHFkvvRB89eTvZxHHyYTiN7jz0U/
UID7LOLWxp6KGaH4W7qofAxCQ5s
6gUoJhvikvh1Oj88PJlkmLAPhW63xMbX1E487Mci/
TTELiNSP9qTIJK05z60Zxo6QUhtHEWsyp6b
8jxE/BwzO1JAHrFDGtFt/AurTFYigWLJZ4fil
+cWgGMzwDwHePaH251PQ7RxWduzklgMNuHN71D7
Gm9R4sYRPwwfwuwwOxL/3VA/
jqznDxhF8UVE0HKyJh4z2j1+tr5SD7E6Pn9AkU3ImhWL5eARltmn
Cz8i/Mqe/2i8Ykdx6fQlcdjZqfCKf7OrT8hdTubz/NRVpJx0kb+TJ3334P5uUikm9g++rfipDUMv
Jyg8WF2IlNOsctN6lYP6kcg6QDYRGaFtjJl3zU4OOdUl3JXnx
+fy4GvC2xclMZW5BFkuZe5UaXbm
dcwHV6kU2FW8vaP2I3ZWMbuwnIjM2Mlvtw8hoSFz9+Xk/Dw7ucIe+UQcB/ulG/09cfD3Pfa/
Rdgp
zv95I1w2O2HTxGe/F6epK7iR8/HFxgEXALvqI26Ye57A5XcnpMhcJP
+XhM2kMZoAe4x4ELBmdca5
OWPOk0Sl+jZDk1rtZ+Y5Ld4tp6N3y+l4cE7d7JPBbNNanL5bTmfvltP5m+dEfAe/pBpU8zExeArS
CNEcpNGZOUgjI3OQRiXmII0kzEEajzcHaRzaHKTxVxNQTG2dO5bcfmEekTi4u58YCO7uFgaCu3uB
geDuoD8Q3B3xB4K7A/
xAcHc8HwjuDt8DwOnAy7plgvPj8XrbUhr7NMZWjF8AcMhnMDFVAgLyrhCH
4zm8nhCcNNBlHfR4nI3EcbejHGvQfTv6mE/xLLq1tmSXhGySPbro2H/
CLpvxWshxGBCSGOI4CTWN
YgLMnTvEWxxi38bjmSUPB6TySaLlJ94GwkcDtIODYd
+BbkKJhIkQuWez6fWey4VAeLeH7JCOx8QU
wQWLOxIBtBenWJeJ62Io2D2QqwkYwBRCcABmEIIDMIEQHID5Q8lyYM2U4aBaK8NBNVqGg2q71FHB
2i7DQbVdhoNquwwH0HZrErsi7JdHJDODtb4rl0YgEXBFdj5iYwOATihbZrUeUIh2IQr2Fl/NbuaW
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q22c0SV1Xq01SFeXo8CG/8JTrljFiZ8ANGoFB6azHAiltBwIpbUcCKC2z2wszQdwn4BmPqtkEzcK
eNZfwCvkJumgd3x5rlEM4GmFFG5IGMEJopkL4coFGRQGoIl6WIEtYMaEKKdL7UegUPrpNcAhm3U9
jkfdUNelz9gBRK7ikKb9ZVmxxdPNpjQfvWCPIhIpqQ5b1Zg957Y
+o2B8uR9cRHwgC3088BBxLcAu
/9P68521pgGfLPKwB0S8pHFMPThotsL3t+948/
fxNFHECzaZ9V8BypbSoBZ8BO2KQPQHKYo6UCg2
PCQ+genxBPAP/
LqhKHSAcA8hTl8ziTEUcoW8wIVqvzULhs8sAEGMYATwnygkfKVnPC7T1xqGVloP
jJLNX9gGCH331IJZ6/mSxGJlUQxSZ8A8gFFChQcwQhA2ZV0Gd2SI+lZ4APWt8MDqe
+WiKCLa56bD
gWA1lkDwKgNM4DIgdWm4TVzARpREuFaURLhmpG7i
+RFopQUQss4CCF5lSM8RQICpfwr8R0gcOIsI
Gpg5BA3MFoIGZghBg7UCwLs6JRrACzslGsBbOykNanBQooH5G+zAAOqBTokG5m
+CBuZvggbmb4IG
5m+Lawtvt2ygDNjvlJhgvldignkgXyjGXkBDFL5CMT+6eIcg1j5T3ENIt/xrBeqn73dDMPkatAs5
Ik95YKb+jjdwheMw0JIBeN8lcl1KoZbmil5IJK290NaVTnzxMb4QDy6y8Z66Dg511dInZjPsVfrx
Rr0GrcnuyG4fW6t9/kJHOeVJ60JrmlRO6yvpemTZ1NYnrcvBn7FDEk
+WVf3M4mRhkHqupD7qkboY
WFSSHvdNquZ60iNpMXyuJD3tm1TN9axv0oWStFUO1yh8bPSI01ZPyqeBGj88bfWnPHVjxq0ulSdt
8sbTVn+qCMe6sG3+yEE1Uk8F6QE9paQHGGlKjzESlx7TX2V6RqvcvuInwrt6o
+Apcszfm1C6ADHA
7vdc+c+ExsqD6XmraG7ZAMqPsNWYdNHqQJXYom+w/kFGz+gfbfSM/mFHz
+gXf7TpzQKRHtM/IukZ
/UOTnmEeo9TewDBGqQDDGKUCBsUoFTMoRo0ZCegZ/
YcEeoa5bFWGuWzHjBb0DDPZKumHyVbFmMtW
ZZjLVmWYy1YdiRnKVgUYylYFDJKtihkkWxVjLluVYS5blWEuW5VhLluVYS7boaN9bfphslUx5rJV
GeayVRnmsj0aK1sVYChbFTBItipmkGxVjLlsVYa5bFWGuWxVhrlsVYa5bFWGmWyV9MNkq2LMZasy
zGWrMsxlezxWtirAULYqYJBsVcwg2aoYc9mqDHPZqgxz2aoMc9mqDHPZqgwz2Srph8lWxZjLVmWY
y1ZlmMv2ZKxsVYChbFXAINmqmEGyVTHmslUZ5rJVGeayVRnmslUZ5rJVGWayVdIPk62KMZetyjCX
rcpo9dTsOafu1f5Zr5VS7YcBrU2QZf21/
Nl3OfWiNbXMW5+8te0uKX20Gj87XLS21yXZuISKZWnN
4/UySrwfYfTMcf3lSnyXpf2YsYzvvTfT9Lmy0RvPXex+yO6MXwPMP
+gvrbU76YeLGUrceOvkG7Lx
xLysVrb5ndynTdQpyzc9CCPmltldh4c3J/PrM1l33fZ25c3tzvKDdHM7/IL4q8/TYnc7dZ9AsRXg
cnIRkvTVArEBYOnYjpbqDoKiRMW+f7PT/FRp3788KKT7/hU7/WWb/00rW/
uJRuto5rxhM3vPlKYt
7WAn8t4gZuEvfmPL+/xLqKYL/HsheeEPGsyu9ijMLhXOJG+Qcm+x4+XV7HR+U7XjI8bBPS/
AVB7d
MbNFWckSL72L/bjNQSeyyfLLijPM84ctNH2L++7JzcvR4QjSPnLzR/QXDT9m51JHiEtXSvs/brL/
rqK6X8xlYKj4xRmE6eda08sgBmH6eS/TV+PJG7oDcQtzSg/vcJEYbaLsf3mTi7fiIXNAo5JXyBtV
x8kD4vs5Tt6JVhwnr90Yx1loHUc6K4TjLH5cx5H66HAc1Q/m7+MHI
+17pLWvnDhA2Pfox7WvdGNj
+y7ezL5S4ATEwsdaC8tpHYSFj3tZuBht6i1eNfLV2eL8TPbSfYxcdPIb/nkha50jfSd/9DY27LaY
zVqLDTbTTws1w+Fse4/8LRWxuUfdlro9QDSGmPU2hL7sMX8FsqXc4hXJ1rG8/
HBR5y0m7hJv3Kzr
3ri3Pvec52yUn5bWeUGT/M4r7LqfUXo7DVru5Z1+enl2eNZ0wyb9YlpPCMVKkR4xrRZomtdE3/
Dp
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fmjZxE07hxIvxantnr0sN77JTcMQz7d406pesPqLWJ0BSS37QvZU3d1D80whH7Hll23+jvtLnCA3
e8W2HCZ6NoCdRMxDxHy4bqR0T6hIaQx5vrEVqu2Y3mLYOzZXf16rfnc9K9GrpZ75bLBeUXbBmlml
LqNW18bQlymz1O/
k81qtW3d7hukEf2CXMHTeN3I9wMBSc62l5mCWkoPpn9VSbROt97PUQmupBZil
pEv+tJZ6uzU2A0sdaS11BGYp2fv94JaqTWreyVZ9e
+T7xPPSoVXdWMWVRlv1XZzu3x2fyqr17o6b
x135pmn1GhW7qXVWqNfs74vv4JARsds6B5zNRraSupxXHrIV875sdf+otrqv/
Oma7uke/8s9zd5d
+5s+Nn9QJst2I/6JET+/WzxEW042yH7chTTxnXwOlpc4rZKcjvf7A0Hdvt83TtXsV3eX4vL4kFVz
vRYnecOYVbUqvP1GBax8cp2bR8yVxedKdcuUv2FsMkp5Iq5r8EVzJ2H8LG2A2trtVpPC7LTSgNV5
f2laX0zcu2blDdcHzMmbY++6MfCuIaPuujvgyh7UMOD2j6QdE+XuANt/
+ACn04O8XR5xmBsgn24V
Lrc4yU8V0fe471OVvtF3rQ28a5iYu24PuLIx3jDg/rRWHhnL+w4+haGJv6eJE9Fgh54aQwfzheo9
IwJJS0S4mJ2eXF9WLS/tggLd2kV3Y/TVQ/4sod4EfNZ0PF4O
+VMRnSJ0K6EtzyXeTSBvMmeSv6Lf
/
g9QSwcIbzZISK4MAADudAAAUEsDBBQACAgIAOpCfksAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAd29yZC90aGVt
ZS90aGVtZTEueG1s7Vldb9s2FH0fsP8g6N3Vt2QHdQpbttstSVs0aYc
+0hItsaFEg6STGEWBoX0c
MGBYN+xhBfa2h2FbgRbYS/drsnXYOqB/YZTkD8qm12xLgWCoAzji5bmXh/
eSh5J1+cpJhrUjSBki
eVu3Lpm6BvOIxChP2vrtg0GjqWuMgzwGmOSwrU8h069sv//
eZbDFU5hBTfjnbAu09ZTz8ZZhsEiY
AbtExjAXfSNCM8BFkyZGTMGxiJthwzZN38gAynUtB5kIuwNyTggtQgJ9ex68j8VXzllhiDDdj8oR
ax4lOD60in9sykJMtSOA27oYKCbHB/CE6xoGjIuOtm6WH93YvmwsnDDf4Cv5DcrPzG/mEB/
apR9N
hgtH1/Vcv7OIb1fx13H9oO/3/UW8EgCiSEzVUsQM7NCdYSVQdamI3Qt6jlXDS/
GdNXzHK/5qeGeJ
d9fwg0G4zKEEqi69NbzXbXV79fjeEu+v4QOz03ODGr4EpRjlh2to0/
OdcD7bBWRE8DUlvOW5g8Ce
wZcoQ1pelX/ONy62DNwjdCAQZXUBR7nGp2M4ApEAhgCjIUXaLkpSsfLGICdMmE3bHJiO
+C7+3PKq
LCnYgkDyrkwRWzMVhDQWUTTmbf1DEVWXIK9ffP/6xTPt9OHz04c/
nT56dPrwR4XXNZAnsterbz/7
88nH2h/Pvnn1+As1nsn4X3/45JefP1cDuQx8+eXT354/ffnVp79/91gB71AwlOEHKINMuw6PtVsk
ExNTDACH9J95HKQAyR6dPGEgB4WPAt3naQ19fQowUOC6sJ7BO1TohAp4dXKvRng/
pROOFMCdNKsB
9wjBXUKVc9opxpKzMMkT9eB0IuNuAXCkGjtcqW9/
MhYLHqlChims0byJRclBAnPItaKPHEKocLuL
UC2veyiihJER1+4irQuQMiUHaMjVTtdQJuoyVREU9a7lZu+O1iVYFb4Hj
+pIsSsAVoWEuJbGq2DC
QaZkDDIsI3cBT1Uk96c0qiWccVHpBGKi9WPImMrnBp3W6O4IeVGXfQ9PszqScnSoQu4CQmRkjxyG
KcjGSs4oT2XsB+xQLFGg3SRcSYLUd0jRFnUA+cZy30GwVu437+3bQlnVC6TomVDVloCkvh
+neARg
GdxY0fMM5W8U9xVZ996urAshffn1E7XuXkhB71Ck3FGrMr4JtyreIaExuvja3QOT/
CYU20UBfSfd
76T7fy/dm/bz+Qv2UqONylG6c88237iPEMb7fIrhLivlnYn5xQNhLBul1+JBYZyKy9l4NVxCQXmt
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UcI/QjzdT8FYjGOVIyRsFjph2pgwcUDoG2MXHXiS7ZG4slrW/NlUOAC
+tIsDZm4XxxGvrH6wfAhb
hC9bCZMJeGXQs5OQBquTcBQkAudsJCzzvFi0FCya1t+xMKSqiA2ogeJ3Dc+tGIkFBzCMizpV/
vPq
nnulNyWzPm1bMb2We7Ykn6HSNRLScquTkJZhCmK4aj7nWreWJa3Rs5U0gubbqLWxrg04r7e0Y7Hn
HE+EicC4rY/EraG4zMYiHiuEE+Akb
+sRnyX63yjLmDLeAyytYGVXNf8McUg1jDKx1uUy4HzJzbID
8+KSa5kXL3PGapHhaAQjvsGybIq+Koiy9z
+CiwaZCNL7aXysDfGE3gIiUV5gFQmMEeOLbMaISot7
mcUVuZptxdpvZsstCvA4BbMTRRbzCl5eL
+hI8yiZrs6q3p5NZpgMzuPUfbNT0SGJ5oYDJNioYm/v
kJdYOWpWnlLrWs2FVX1K/
PcDQaLWVFNz1NTMDdTO8YZAGs7fkLfFGXHep8HqqjWkG8uytfZ2ggzv
iZXfE/erE8xZSRWeiIeEcP6zcqUEpXWuLidcm1DU1u+bXscNbS9smE2v33Ad12w0vY7T6HieY/
U9
y+x17QciKTzNLK8aeyAeaPB09vKltK+9gMnm99mXIpIZZDRCETRK5/
IFjGXXXsDcKPu1g6Jf15DI
zH3fHrScVtdvtJzOoOH2us1GK/S7jZ4fBr1BL/
SarcEDXTsqwW7HCV2/32z4Vhg2XN8s6DdbjcC1
7Y4bdJp9t/Nglmsx8/n/eXpLXtt/AVBLBwhd2oWbDQYAAI4aAABQSwMEFAAICAgA6kJ
+SwAAAAAA
AAAAAAAAABQAAAB3b3JkL3dlYlNldHRpbmdzLnhtbJXRwU7DMAwG4Fepct/
STYBQtW4SQiAuCIkn
SFN3jYjjyE4p49U48Ei8AlkZQ4jLuMVJ/MnW//H2vtq8oC+egcVRqNViXqoCgqXWhW2thtTNLlUh
yYTWeApQqx2I2qxXYzVC8wgp5X9SZCNIhbZWfUqx0lpsD2hkThFCfuyI0aRc8laj4achzixhNMk1
zru008uyvFAHhk9RqOuchWuyA0JIU79m8FmkIL2L8q2Np2gjcRuZLIjkfdB/
eWhcODKLsz8QOssk
1KV5XuYw0UTl9kU5ndD/AOf/
A5ZHAG11tw3EpvE5gDxJkTG1z4Bicuhe4Yb4imkU4ELv7433ND7c
3+4r/
Suq9SdQSwcIjoxzCQYBAAD0AQAAUEsDBBQACAgIAOpCfksAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAd29y
ZC9fcmVscy9kb2N1bWVudC54bWwucmVsc63TQU7DMBAF0KtYsydOClQI1e2GTbfQCzjJOIma2JFn
AuRsLDgSV8AqIk1FFbHwcr7l7+co/
vr43Ozeu1a8oqfGWQVZkoJAW7iysZWCgc3NAwhibUvdOosK
RiTYbTfP2GoOW6huehKhw5KCmrl/lJKKGjtNievRhhXjfKc5jL6SvS6OukK5StO19PMOuOwU
+1KB
35cZiMPY43+6nTFNgU+uGDq0fOUIScgc7kWhU/sKWcFvkoQuEPK6YRXT8Ib5yx/
GLFyU3MaUGGf5
oPMWz44pWlTcxVRw2DsTnMafMFtE3MdE2KHL0YfPf4ZM0aJiHVNBPLY4/zlP83S
+vHhz229QSwcI
LrOhygABAAC9AwAAUEsDBBQACAgIAOpCfksAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNd
LnhtbLWUS07DMBCGr2J5ixK3LBBCTbsAtlCJXsC1J62FX7KdPs7GgiNxBSYpDagqTQvtJlIyM//3
eRT54+19MFoZTRYQonK2oP28RwlY4aSys4JWqcxuKYmJW8m1s1DQNUQ6Gg4maw
+R4KyNBZ2n5O8Y
i2IOhsfcebBYKV0wPOFrmDHPxSufAbvu9W6YcDaBTVmqM
+hw8AAlr3Qijyv8vPEIoCMl95vGmlVQ
7r1Wgiess4WVO5Tsi5DjZNMT58rHK2yghO1FNKVfCdvBZ1xNUBLImIf0xA22MenEODgfGQ7kh2P2
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iLqyVAIwozI4kkNtJEFmHiMhJAXf1gfhwgU4nb5dUz19LHLpgmSt8MnInQPXaQgWECP
+Y0bnbcVw
ZbtFSkRP+FT/4fBdJm10t4WtzBQCjp3foo3utoiQEjbG80tsk49wSGsNlzBocrv5CS8d2Dz7/7Zo
YrqZS5i
+XGz1P8JbE9bct8NPUEsHCCNab9pkAQAAsQUAAFBLAwQUAAgICADqQn5LAAAAAAAAAAAA
AAAACwAAAF9yZWxzLy5yZWxzrZLLSkNBDEB/Zci+N7cVRKTTbrrpTsQfCDO5D7zzYCbV9ttc
+En+
ghGkWKmlC5d5nRxCPt7el
+t9mMwLlzqmaGHetGA4uuTH2FvYSTe7A1OFoqcpRbZw4Arr1fKRJxId
qcOYq1FGrBYGkXyPWN3AgWqTMketdKkEEg1Lj5ncM/WMi7a9xfKTAadMs/UWytbPwTwdMl/
DTl03
Ot4ktwsc5cyKXx1KptKzWHhNxaP/TjeKBYPndRb/qcN74ejZz3LR
+SKjnvbopDoPmq5IOV9Uurle
6e/
rY2AhT0LoUuHLQl8dRyM8eYTVJ1BLBwgQPnDR6AAAAFICAABQSwECFAAUAAgICADqQn5LVyBL
mnQBAADDAgAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZG9jUHJvcHMvYXBwLnhtbFBLAQIUABQACAgIAOpC
fkuorPPkSwEAAIkCAAARAAAAAAAAAAAAAAAAALIBAABkb2NQcm9wcy9jb3JlLnhtbFBLAQIUABQA
CAgIAOpCfks4rs5W0AIAABsIAAARAAAAAAAAAAAAAAAAADwDAAB3b3JkL2RvY3VtZW50LnhtbFBL
AQIUABQACAgIAOpCfkuLxXitHQIAADkJAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAEsGAAB3b3JkL2ZvbnRUYWJs
ZS54bWxQSwECFAAUAAgICADqQn5LmEBkr88EAABhKgAAEgAAAAAAAAAAAAAAAACoCAAAd29yZC9u
dW1iZXJpbmcueG1sUEsBAhQAFAAICAgA6kJ
+S3ofU6mVAgAAXQcAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAtw0A
AHdvcmQvc2V0dGluZ3MueG1sUEsBAhQAFAAICAgA6kJ
+S282SEiuDAAA7nQAAA8AAAAAAAAAAAAA
AAAAixAAAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbFBLAQIUABQACAgIAOpCfktd2oWbDQYAAI4aAAAVAAAAAAAA
AAAAAAAAAHYdAAB3b3JkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECFAAUAAgICADqQn5LjoxzCQYBAAD0
AQAAFAAAAAAAAAAAAAAAAADGIwAAd29yZC93ZWJTZXR0aW5ncy54bWxQSwECFAAUAAgICADqQn5L
LrOhygABAAC9AwAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAOJQAAd29yZC9fcmVscy9kb2N1bWVudC54bWwucmVs
c1BLAQIUABQACAgIAOpCfksjWm/
aZAEAALEFAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAFgmAABbQ29udGVudF9U
eXBlc10ueG1sUEsBAhQAFAAICAgA6kJ+SxA+cNHoAAAAUgIAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAA/
ScAAF9y
ZWxzLy5yZWxzUEsFBgAAAAAMAAwAAQMAAB4pAAAAAA==</ns3:inhoud>
    </ns2:document>
</ns2:verstrekDocumentcreatieResultaatDi01>

ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C): Bv03Bericht
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301 stuf0301.xsd">
    <StUF:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
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            <StUF:organisatie>Interaction|next</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>Xential</StUF:applicatie>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>8205015909</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20171130081515</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:crossRefnummer>1234567890</StUF:crossRefnummer>
    </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
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