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Test uitgevoerd :  03-06-2014 
 
Burger met BSN ‘900009536’ is het testaccount van Circle Software. 
 

Checklist punt 1:  Profielservice aanvraag bericht 

 
Onderstaand bericht is verstuurd om 20:33:36 uur. 
 
<env:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/" 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

    xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <env:Header/> 

    <env:Body> 

        <ser:OpvragenAccountStatus> 

            <StatusVraag> 

                <eigenschappenLijst> 

                    <geregisteerd xsi:nil="true"/> 

                </eigenschappenLijst> 

                <id>900009536</id> 

            </StatusVraag> 

        </ser:OpvragenAccountStatus> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 
Antwoordbericht: 
 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ns1="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/"> 

    <SOAP-ENV:Body> 

        <ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

            <statusBericht> 

                <ontvangstDatum>2014-06-03T20:33:38+02:00</ontvangstDatum> 

                <standDatum>2014-06-03T20:33:38+02:00</standDatum> 

            </statusBericht> 

            <profielTypes> 

                <StatusAntwoord> 

                    <id>900009536</id> 

                    <statusEigenschappenLijst> 

                        <geregisteerd>true</geregisteerd> 

                    </statusEigenschappenLijst> 

                </StatusAntwoord> 

            </profielTypes> 

        </ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

    </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Checklist punt 2:  Profielservice aanvraag bericht 

 
Onderstaand bericht is verstuurd om 20:33:38 uur. 
 
<env:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/" 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

    xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <env:Header/> 

    <env:Body> 

        <ser:OpvragenAccountStatus> 

            <StatusVraag> 

                <eigenschappenLijst> 

                    <geregisteerd xsi:nil="true"/> 

                </eigenschappenLijst> 

                <id>025352374</id> 

            </StatusVraag> 

        </ser:OpvragenAccountStatus> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 
Antwoordbericht: 
 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ns1="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/"> 

    <SOAP-ENV:Body> 

        <ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

            <statusBericht> 

                <ontvangstDatum>2014-06-03T20:33:38+02:00</ontvangstDatum> 

                <standDatum>2014-06-03T20:33:38+02:00</standDatum> 

            </statusBericht> 

            <profielTypes> 

                <StatusAntwoord> 

                    <id>025352374</id> 

                    <statusEigenschappenLijst> 

                        <geregisteerd>false</geregisteerd> 

                    </statusEigenschappenLijst> 

                    <onbekend>true</onbekend> 

                </StatusAntwoord> 

            </profielTypes> 

        </ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

    </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Checklist punt 3:  Zaakbericht aanlever bericht 

 
<mo:envelope xmlns:mo="http://services.mijnoverheid.nl/envelope/mo-envelope-

v0_01_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <mo:header> 

    <mo:to>900009536</mo:to> 

  </mo:header> 

  <mo:body> 

    <lz:zaakbericht afzenderId="Circle" 

xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

      <lz:zaak id="70E84FBB-58E4-4136-B772-030A19DC7523"> 

        <lz:start>2014-06-01</lz:start> 

        <lz:eindGepland>2014-06-11</lz:eindGepland> 

        <lz:omschrijving>Aanvraag bouwvergunning</lz:omschrijving> 

        <lz:toelichting> 

          <p1:p>U heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.</p1:p> 

        </lz:toelichting> 

        <lz:verwijzing>https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</lz:verwijzing> 

      </lz:zaak> 

      <lz:status> 

        <lz:bereikt>2014-06-01T18:02:54</lz:bereikt> 

        <lz:omschrijving>Geregistreerd</lz:omschrijving> 

        <lz:toelichting> 

          <p1:p>Uw aanvraag is geregistreerd.</p1:p> 

        </lz:toelichting> 

      </lz:status> 

    </lz:zaakbericht> 

  </mo:body> 

</mo:envelope> 
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Checklist punt 3:  Zaakbericht verwerkt binnen burger portaal 
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Checklist punt 4:  Zaakbericht aanlever bericht 

 
<mo:envelope xmlns:mo="http://services.mijnoverheid.nl/envelope/mo-envelope-

v0_01_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <mo:header> 

    <mo:to>900009536</mo:to> 

  </mo:header> 

  <mo:body> 

    <lz:zaakbericht afzenderId="Circle" 

xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

      <lz:zaak id="70E84FBB-58E4-4136-B772-030A19DC7523"> 

        <lz:start>2014-06-01</lz:start> 

        <lz:eindGepland>2014-06-11</lz:eindGepland> 

        <lz:omschrijving>Aanvraag bouwvergunning</lz:omschrijving> 

        <lz:toelichting> 

          <p1:p>U heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.</p1:p> 

        </lz:toelichting> 

        <lz:verwijzing>https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</lz:verwijzing> 

      </lz:zaak> 

      <lz:status> 

        <lz:bereikt>2014-06-02T13:12:54</lz:bereikt> 

        <lz:omschrijving>In behandeling</lz:omschrijving> 

        <lz:toelichting> 

          <p1:p>Uw aanvraag is in behandeling genomen.</p1:p> 

        </lz:toelichting> 

      </lz:status> 

    </lz:zaakbericht> 

  </mo:body> 

</mo:envelope>
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Checklist punt 4:  Zaakbericht verwerkt binnen burger portaal 
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Checklist punt 5:  Zaakbericht aanlever bericht 

 
<mo:envelope xmlns:mo="http://services.mijnoverheid.nl/envelope/mo-envelope-

v0_01_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <mo:header> 

    <mo:to>900009536</mo:to> 

  </mo:header> 

  <mo:body> 

    <lz:zaakbericht afzenderId="Circle" 

xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

      <lz:zaak id="70E84FBB-58E4-4136-B772-030A19DC7523"> 

        <lz:start>2014-06-01</lz:start> 

        <lz:eindGepland>2014-06-11</lz:eindGepland> 

        <lz:eind>2014-06-03</lz:eind> 

        <lz:omschrijving>Aanvraag bouwvergunning</lz:omschrijving> 

        <lz:toelichting> 

          <p1:p>U heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.</p1:p> 

        </lz:toelichting> 

        <lz:verwijzing>https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</lz:verwijzing> 

      </lz:zaak> 

      <lz:status> 

        <lz:bereikt>2014-06-03T16:04:54</lz:bereikt> 

        <lz:omschrijving>Afgehandeld</lz:omschrijving> 

        <lz:toelichting> 

          <p1:p>Uw aanvraag is afgehandeld.</p1:p> 

        </lz:toelichting> 

      </lz:status> 

    </lz:zaakbericht> 

  </mo:body> 

</mo:envelope>
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Checklist punt 5:  Zaakbericht verwerkt binnen burger portaal 
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Checklist punt 6:  Zaakbericht aanlever bericht (Niet geregistreerd BSN) 

 
<mo:envelope xmlns:mo="http://services.mijnoverheid.nl/envelope/mo-envelope-

v0_01_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <mo:header> 

        <mo:to>025352374</mo:to> 

    </mo:header> 

    <mo:body> 

        <lz:zaakbericht afzenderId="Circle" 

xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

            <lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"> 

                <lz:start>2014-06-03</lz:start> 

                <lz:eindGepland>2014-06-13</lz:eindGepland> 

                <lz:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</lz:omschrijving> 

                <lz:toelichting> 

                    <p1:p>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</p1:p> 

                </lz:toelichting> 

                

<lz:verwijzing>https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</lz:verwijzing> 

            </lz:zaak> 

            <lz:status> 

                <lz:bereikt>2014-06-03T19:02:54</lz:bereikt> 

                <lz:omschrijving>Geregistreerd</lz:omschrijving> 

                <lz:toelichting> 

                    <p1:p>Uw aanvraag is geregistreerd.</p1:p> 

                </lz:toelichting> 

            </lz:status> 

        </lz:zaakbericht> 

    </mo:body> 

</mo:envelope> 

 
Foutbericht: 
 
<mel:foutMelding xmlns:mel="http://www.mijnoverheid.nl/melding/v_0_1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><mel:message>NOT OK 

BB-50 

&lt;lz:zaakbericht xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml" afzenderId="Circle"&gt; 

            &lt;lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"&gt; 

                &lt;lz:start&gt;2014-06-03&lt;/lz:start&gt; 

                &lt;lz:eindGepland&gt;2014-06-13&lt;/lz:eindGepland&gt; 

                &lt;lz:omschrijving&gt;Aanvraag 

sloopvergunning&lt;/lz:omschrijving&gt; 

                &lt;lz:toelichting&gt; 

                    &lt;p1:p&gt;U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.&lt;/p1:p&gt; 

                &lt;/lz:toelichting&gt; 

                

&lt;lz:verwijzing&gt;https://zaaksysteem.circlesoftware.nl&lt;/lz:verwijzing&gt; 

            &lt;/lz:zaak&gt; 

            &lt;lz:status&gt; 

                &lt;lz:bereikt&gt;2014-06-03T19:02:54&lt;/lz:bereikt&gt; 

                &lt;lz:omschrijving&gt;Geregistreerd&lt;/lz:omschrijving&gt; 

                &lt;lz:toelichting&gt; 

                    &lt;p1:p&gt;Uw aanvraag is geregistreerd.&lt;/p1:p&gt; 

                &lt;/lz:toelichting&gt; 

            &lt;/lz:status&gt; 

        &lt;/lz:zaakbericht&gt;</mel:message></mel:foutMelding> 

 
Opmerking Circle:  Had foutcode “LZ-50” verwacht i.p.v. “BB-50”.
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Checklist punt 6:  Zaakbericht aanlever bericht (Onbekende afzender) 

 
<mo:envelope xmlns:mo="http://services.mijnoverheid.nl/envelope/mo-envelope-

v0_01_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <mo:header> 

        <mo:to>900009536</mo:to> 

    </mo:header> 

    <mo:body> 

        <lz:zaakbericht afzenderId="ICT Bedrijf" 

xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

            <lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"> 

                <lz:start>2014-06-03</lz:start> 

                <lz:eindGepland>2014-06-13</lz:eindGepland> 

                <lz:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</lz:omschrijving> 

                <lz:toelichting> 

                    <p1:p>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</p1:p> 

                </lz:toelichting> 

                

<lz:verwijzing>https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</lz:verwijzing> 

            </lz:zaak> 

            <lz:status> 

                <lz:bereikt>2014-06-03T19:02:54</lz:bereikt> 

                <lz:omschrijving>Geregistreerd</lz:omschrijving> 

                <lz:toelichting> 

                    <p1:p>Uw aanvraag is geregistreerd.</p1:p> 

                </lz:toelichting> 

            </lz:status> 

        </lz:zaakbericht> 

    </mo:body> 

</mo:envelope> 

 
Foutbericht: 
 
<mel:foutMelding xmlns:mel="http://www.mijnoverheid.nl/melding/v_0_1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><mel:message>NOT OK 

LZ10: LZ10 

Geen loket bij afzender_id: 'ICT Bedrijf' gevonden. 

&lt;lz:zaakbericht xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml" afzenderId="ICT Bedrijf"&gt; 

            &lt;lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"&gt; 

                &lt;lz:start&gt;2014-06-03&lt;/lz:start&gt; 

                &lt;lz:eindGepland&gt;2014-06-13&lt;/lz:eindGepland&gt; 

                &lt;lz:omschrijving&gt;Aanvraag 

sloopvergunning&lt;/lz:omschrijving&gt; 

                &lt;lz:toelichting&gt; 

                    &lt;p1:p&gt;U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.&lt;/p1:p&gt; 

                &lt;/lz:toelichting&gt; 

                

&lt;lz:verwijzing&gt;https://zaaksysteem.circlesoftware.nl&lt;/lz:verwijzing&gt; 

            &lt;/lz:zaak&gt; 

            &lt;lz:status&gt; 

                &lt;lz:bereikt&gt;2014-06-03T19:02:54&lt;/lz:bereikt&gt; 

                &lt;lz:omschrijving&gt;Geregistreerd&lt;/lz:omschrijving&gt; 

                &lt;lz:toelichting&gt; 

                    &lt;p1:p&gt;Uw aanvraag is geregistreerd.&lt;/p1:p&gt; 

                &lt;/lz:toelichting&gt; 

            &lt;/lz:status&gt; 

        &lt;/lz:zaakbericht&gt;</mel:message></mel:foutMelding> 
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Checklist punt 6:  Zaakbericht aanlever bericht (Ongeldig formaat) 

 
<mo:envelope xmlns:mo="http://services.mijnoverheid.nl/envelope/mo-envelope-

v0_01_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <mo:header> 

        <mo:to>900009536</mo:to> 

    </mo:header> 

    <mo:body> 

        <lz:zaakbericht afzenderId="Circle" 

xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

            <lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"/> 

            <lz:status> 

                <lz:bereikt>2014-06-03T19:02:54</lz:bereikt> 

                <lz:omschrijving>Geregistreerd</lz:omschrijving> 

                <lz:toelichting> 

                    <p1:p>Uw aanvraag is geregistreerd.</p1:p> 

                </lz:toelichting> 

            </lz:status> 

        </lz:zaakbericht> 

    </mo:body> 

</mo:envelope> 

 
Foutbericht: 
 
<mel:foutMelding xmlns:mel="http://www.mijnoverheid.nl/melding/v_0_1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><mel:message>NOT OK 

LZ30 

Error 1871: Element '{http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4}zaak': Missing 

child element(s). Expected is one of ( 

{http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4}organisatie, 

{http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4}start ). 

Please contact an XML-expert (at MijnOverheid) if the exception is unclear 

xml-document: 

&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; 

&lt;lz:zaakbericht xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml" afzenderId="Circle"&gt; 

            &lt;lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"/&gt; 

            &lt;lz:status&gt; 

                &lt;lz:bereikt&gt;2014-06-03T19:02:54&lt;/lz:bereikt&gt; 

                &lt;lz:omschrijving&gt;Geregistreerd&lt;/lz:omschrijving&gt; 

                &lt;lz:toelichting&gt; 

                    &lt;p1:p&gt;Uw aanvraag is geregistreerd.&lt;/p1:p&gt; 

                &lt;/lz:toelichting&gt; 

            &lt;/lz:status&gt; 

        &lt;/lz:zaakbericht&gt; 

 

&lt;lz:zaakbericht xmlns:lz="http://www.mijnoverheid.nl/xml/2008/lzb/0.4" 

xmlns:p1="http://www.w3.org/1999/xhtml" afzenderId="Circle"&gt; 

            &lt;lz:zaak id="CB984C0C-7CDE-4B74-BA53-165DAF0D3D15"/&gt; 

            &lt;lz:status&gt; 

                &lt;lz:bereikt&gt;2014-06-03T19:02:54&lt;/lz:bereikt&gt; 

                &lt;lz:omschrijving&gt;Geregistreerd&lt;/lz:omschrijving&gt; 

                &lt;lz:toelichting&gt; 

                    &lt;p1:p&gt;Uw aanvraag is geregistreerd.&lt;/p1:p&gt; 

                &lt;/lz:toelichting&gt; 

            &lt;/lz:status&gt; 

        &lt;/lz:zaakbericht&gt;</mel:message></mel:foutMelding> 
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Test uitgevoerd :  05-06-2014 
 
Burger met BSN ‘900009536’ is het testaccount van Circle Software. 
 

Checklist punt 1:  Profielservice aanvraag bericht 

 
Onderstaand bericht is verstuurd om 20:49:27 uur. 
 
<env:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/" 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

    xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <env:Header/> 

    <env:Body> 

        <ser:OpvragenAccountStatus> 

            <StatusVraag> 

                <eigenschappenLijst> 

                    <geregisteerd xsi:nil="true"/> 

                </eigenschappenLijst> 

                <id>900009536</id> 

            </StatusVraag> 

        </ser:OpvragenAccountStatus> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 
Antwoordbericht: 
 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ns1="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/"> 

    <SOAP-ENV:Body> 

        <ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

            <statusBericht> 

                <ontvangstDatum>2014-06-05T20:49:30+02:00</ontvangstDatum> 

                <standDatum>2014-06-05T20:49:30+02:00</standDatum> 

            </statusBericht> 

            <profielTypes> 

                <StatusAntwoord> 

                    <id>900009536</id> 

                    <statusEigenschappenLijst> 

                        <geregisteerd>true</geregisteerd> 

                    </statusEigenschappenLijst> 

                </StatusAntwoord> 

            </profielTypes> 

        </ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

    </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope>
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Checklist punt 2:  Profielservice aanvraag bericht 

 
Onderstaand bericht is verstuurd om 20:49:30 uur. 
 
<env:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/" 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

    xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <env:Header/> 

    <env:Body> 

        <ser:OpvragenAccountStatus> 

            <StatusVraag> 

                <eigenschappenLijst> 

                    <geregisteerd xsi:nil="true"/> 

                </eigenschappenLijst> 

                <id>025352374</id> 

            </StatusVraag> 

        </ser:OpvragenAccountStatus> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 
Antwoordbericht: 
 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ns1="https://services.mijnoverheid.nl/services.php/"> 

    <SOAP-ENV:Body> 

        <ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

            <statusBericht> 

                <ontvangstDatum>2014-06-05T20:49:30+02:00</ontvangstDatum> 

                <standDatum>2014-06-05T20:49:30+02:00</standDatum> 

            </statusBericht> 

            <profielTypes> 

                <StatusAntwoord> 

                    <id>025352374</id> 

                    <statusEigenschappenLijst> 

                        <geregisteerd>false</geregisteerd> 

                    </statusEigenschappenLijst> 

                    <onbekend>true</onbekend> 

                </StatusAntwoord> 

            </profielTypes> 

        </ns1:OpvragenAccountStatusResponse> 

    </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 



Screenshots tbv Checklist Testen Lopende zaken – Circle Software dinsdag 5 juni 2014 

Pagina 3 van 15 
 

Checklist punt 3:  Zaakbericht aanlever bericht 

 
<ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01 

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 

xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" 

xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <ZKN:stuurgegevens> 

    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode> 

    <StUF:zender> 

      <StUF:organisatie>00000004000000077000</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

    </StUF:zender> 

    <StUF:ontvanger> 

      <StUF:organisatie>00000002003214345001</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

    </StUF:ontvanger> 

    <StUF:referentienummer>E040CBAE-08B5-4C2E-B6D7-

409B5F39B1EE</StUF:referentienummer> 

    <StUF:tijdstipBericht>20140605205610425</StUF:tijdstipBericht> 

    <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype> 

  </ZKN:stuurgegevens> 

  <ZKN:parameters> 

    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort> 

    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername> 

  </ZKN:parameters> 

  <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="V"> 

    <ZKN:identificatie>26770C2E-B2A8-48E2-AF66-C1E3EA45A6D7</ZKN:identificatie> 

    <ZKN:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</ZKN:omschrijving> 

    <ZKN:toelichting>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</ZKN:toelichting> 

    <ZKN:startdatum>20140602</ZKN:startdatum> 

    <ZKN:einddatumGepland>20140612</ZKN:einddatumGepland> 

    <StUF:extraElementen> 

      <StUF:extraElement 

naam="verwijzing">https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</StUF:extraElement> 

    </StUF:extraElementen> 

    <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" 

StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde> 

        <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS" StUF:verwerkingssoort="I"> 

          <BG:inp.bsn>900009536</BG:inp.bsn> 

        </ZKN:natuurlijkPersoon> 

      </ZKN:gerelateerde> 

    </ZKN:heeftAlsInitiator> 

    <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

        <ZKN:zkt.omschrijving>Geregistreerd</ZKN:zkt.omschrijving> 

      </ZKN:gerelateerde> 

      <ZKN:toelichting>Uw aanvraag is geregistreerd.</ZKN:toelichting> 

      <ZKN:datumStatusGezet>20140602180254000</ZKN:datumStatusGezet> 

    </ZKN:heeft> 

  </ZKN:object> 

</ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01>
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Checklist punt 3:  Zaakbericht verwerkt binnen burger portaal 
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Checklist punt 4:  Zaakbericht aanlever bericht 

 
<ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01 

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 

xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" 

xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <ZKN:stuurgegevens> 

    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode> 

    <StUF:zender> 

      <StUF:organisatie>00000004000000077000</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

    </StUF:zender> 

    <StUF:ontvanger> 

      <StUF:organisatie>00000002003214345001</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

    </StUF:ontvanger> 

    <StUF:referentienummer>6FC78CFA-85F9-4797-8C72-

C38504055191</StUF:referentienummer> 

    <StUF:tijdstipBericht>20140605212002678</StUF:tijdstipBericht> 

    <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype> 

  </ZKN:stuurgegevens> 

  <ZKN:parameters> 

    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort> 

    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername> 

  </ZKN:parameters> 

  <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="V"> 

    <ZKN:identificatie>26770C2E-B2A8-48E2-AF66-C1E3EA45A6D7</ZKN:identificatie> 

    <ZKN:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</ZKN:omschrijving> 

    <ZKN:toelichting>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</ZKN:toelichting> 

    <ZKN:startdatum>20140602</ZKN:startdatum> 

    <ZKN:einddatumGepland>20140612</ZKN:einddatumGepland> 

    <StUF:extraElementen> 

      <StUF:extraElement 

naam="verwijzing">https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</StUF:extraElement> 

    </StUF:extraElementen> 

    <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" 

StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde> 

        <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS" StUF:verwerkingssoort="I"> 

          <BG:inp.bsn>900009536</BG:inp.bsn> 

        </ZKN:natuurlijkPersoon> 

      </ZKN:gerelateerde> 

    </ZKN:heeftAlsInitiator> 

    <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

        <ZKN:zkt.omschrijving>In behandeling</ZKN:zkt.omschrijving> 

      </ZKN:gerelateerde> 

      <ZKN:toelichting>Uw aanvraag is in behandeling genomen.</ZKN:toelichting> 

      <ZKN:datumStatusGezet>20140603131254000</ZKN:datumStatusGezet> 

    </ZKN:heeft> 

  </ZKN:object> 

</ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01>
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Checklist punt 4:  Zaakbericht verwerkt binnen burger portaal 
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Checklist punt 5:  Zaakbericht aanlever bericht 

 
<ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01 

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 

xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" 

xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <ZKN:stuurgegevens> 

    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode> 

    <StUF:zender> 

      <StUF:organisatie>00000004000000077000</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

    </StUF:zender> 

    <StUF:ontvanger> 

      <StUF:organisatie>00000002003214345001</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

    </StUF:ontvanger> 

    <StUF:referentienummer>1521C632-8DDA-40CF-B3BC-

142FC05168B1</StUF:referentienummer> 

    <StUF:tijdstipBericht>20140605213314531</StUF:tijdstipBericht> 

    <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype> 

  </ZKN:stuurgegevens> 

  <ZKN:parameters> 

    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort> 

    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername> 

  </ZKN:parameters> 

  <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="V"> 

    <ZKN:identificatie>26770C2E-B2A8-48E2-AF66-C1E3EA45A6D7</ZKN:identificatie> 

    <ZKN:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</ZKN:omschrijving> 

    <ZKN:toelichting>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</ZKN:toelichting> 

    <ZKN:startdatum>20140602</ZKN:startdatum> 

    <ZKN:einddatumGepland>20140612</ZKN:einddatumGepland> 

    <ZKN:einddatum>20140612</ZKN:einddatum> 

    <StUF:extraElementen> 

      <StUF:extraElement 

naam="verwijzing">https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</StUF:extraElement> 

    </StUF:extraElementen> 

    <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" 

StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde> 

        <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS" StUF:verwerkingssoort="I"> 

          <BG:inp.bsn>900009536</BG:inp.bsn> 

        </ZKN:natuurlijkPersoon> 

      </ZKN:gerelateerde> 

    </ZKN:heeftAlsInitiator> 

    <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

        <ZKN:zkt.omschrijving>Afgehandeld</ZKN:zkt.omschrijving> 

      </ZKN:gerelateerde> 

      <ZKN:toelichting>Uw aanvraag is afgehandeld.</ZKN:toelichting> 

      <ZKN:datumStatusGezet>20140604160454000</ZKN:datumStatusGezet> 

    </ZKN:heeft> 

  </ZKN:object> 

</ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01> 
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Checklist punt 5:  Zaakbericht verwerkt binnen burger portaal 
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Checklist punt 6:  Zaakbericht aanlever bericht (Niet geregistreerd BSN) 

 
<ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01 

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 

xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" 

xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <ZKN:stuurgegevens> 

        <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode> 

        <StUF:zender> 

            <StUF:organisatie>00000004000000077000</StUF:organisatie> 

            <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

        </StUF:zender> 

        <StUF:ontvanger> 

            <StUF:organisatie>00000002003214345001</StUF:organisatie> 

            <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

        </StUF:ontvanger> 

        <StUF:referentienummer>9E671FB4-36CA-42F2-B345-

F774BF843CA3</StUF:referentienummer> 

        <StUF:tijdstipBericht>20140605205611425</StUF:tijdstipBericht> 

        <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype> 

    </ZKN:stuurgegevens> 

    <ZKN:parameters> 

        <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort> 

        <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername> 

    </ZKN:parameters> 

    <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="V"> 

        <ZKN:identificatie>231F0A28-B96B-470A-A321-

CC2AF1363DD2</ZKN:identificatie> 

        <ZKN:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</ZKN:omschrijving> 

        <ZKN:toelichting>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</ZKN:toelichting> 

        <ZKN:startdatum>20140602</ZKN:startdatum> 

        <ZKN:einddatumGepland>20140612</ZKN:einddatumGepland> 

        <StUF:extraElementen> 

            <StUF:extraElement 

naam="verwijzing">https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</StUF:extraElement> 

        </StUF:extraElementen> 

        <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" 

StUF:verwerkingssoort="E"> 

            <ZKN:gerelateerde> 

                <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS" 

StUF:verwerkingssoort="I"> 

                    <BG:inp.bsn>025352374</BG:inp.bsn> 

                </ZKN:natuurlijkPersoon> 

            </ZKN:gerelateerde> 

        </ZKN:heeftAlsInitiator> 

        <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

            <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

                <ZKN:zkt.omschrijving>Geregistreerd</ZKN:zkt.omschrijving> 

            </ZKN:gerelateerde> 

            <ZKN:toelichting>Uw aanvraag is geregistreerd.</ZKN:toelichting> 

            <ZKN:datumStatusGezet>20140602180254000</ZKN:datumStatusGezet> 

        </ZKN:heeft> 

    </ZKN:object> 

</ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01> 
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Foutbericht: 
 
<StUF:Fo01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"> 

    <StUF:stuurgegevens> 

        <StUF:berichtcode>Fo01</StUF:berichtcode> 

        <StUF:zender> 

            <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

        </StUF:zender> 

        <StUF:ontvanger> 

            <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

        </StUF:ontvanger> 

        <StUF:referentienummer>9E671FB4-36CA-42F2-B345-

F774BF843CA31401999001</StUF:referentienummer> 

        <StUF:tijdstipBericht>20140605221001</StUF:tijdstipBericht> 

        <StUF:crossRefnummer>9E671FB4-36CA-42F2-B345-

F774BF843CA3</StUF:crossRefnummer> 

    </StUF:stuurgegevens> 

    <StUF:body> 

        <StUF:code>LZ-50</StUF:code> 

        <StUF:plek>server</StUF:plek> 

        <StUF:omschrijving>BSN is onbekend of niet actief</StUF:omschrijving> 

    </StUF:body> 

</StUF:Fo01Bericht>
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Checklist punt 6:  Zaakbericht aanlever bericht (Onbekende afzender) 

 
<ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01 

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 

xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" 

xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <ZKN:stuurgegevens> 

    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode> 

    <StUF:zender> 

      <StUF:organisatie>00000004000000077000</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>ICT Bedrijf</StUF:applicatie> 

    </StUF:zender> 

    <StUF:ontvanger> 

      <StUF:organisatie>00000002003214345001</StUF:organisatie> 

      <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

    </StUF:ontvanger> 

    <StUF:referentienummer>5F1E544A-F442-4FD1-895E-

8EF8E9EAF034</StUF:referentienummer> 

    <StUF:tijdstipBericht>20140605205710425</StUF:tijdstipBericht> 

    <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype> 

  </ZKN:stuurgegevens> 

  <ZKN:parameters> 

    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort> 

    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername> 

  </ZKN:parameters> 

  <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="V"> 

    <ZKN:identificatie>B1F76FEC-6A13-455F-857D-C61535A96907</ZKN:identificatie> 

    <ZKN:omschrijving>Aanvraag sloopvergunning</ZKN:omschrijving> 

    <ZKN:toelichting>U heeft een aanvraag voor een sloopvergunning 

ingediend.</ZKN:toelichting> 

    <ZKN:startdatum>20140602</ZKN:startdatum> 

    <ZKN:einddatumGepland>20140612</ZKN:einddatumGepland> 

    <StUF:extraElementen> 

      <StUF:extraElement 

naam="verwijzing">https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</StUF:extraElement> 

    </StUF:extraElementen> 

    <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" 

StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde> 

        <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS" StUF:verwerkingssoort="I"> 

          <BG:inp.bsn>900009536</BG:inp.bsn> 

        </ZKN:natuurlijkPersoon> 

      </ZKN:gerelateerde> 

    </ZKN:heeftAlsInitiator> 

    <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

        <ZKN:zkt.omschrijving>Geregistreerd</ZKN:zkt.omschrijving> 

      </ZKN:gerelateerde> 

      <ZKN:toelichting>Uw aanvraag is geregistreerd.</ZKN:toelichting> 

      <ZKN:datumStatusGezet>20140602180254000</ZKN:datumStatusGezet> 

    </ZKN:heeft> 

  </ZKN:object> 

</ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01> 
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Foutbericht: 
 
<StUF:Fo01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"> 

    <StUF:stuurgegevens> 

        <StUF:berichtcode>Fo01</StUF:berichtcode> 

        <StUF:zender> 

            <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

        </StUF:zender> 

        <StUF:ontvanger> 

            <StUF:applicatie>ICT Bedrijf</StUF:applicatie> 

        </StUF:ontvanger> 

        <StUF:referentienummer>5F1E544A-F442-4FD1-895E-

8EF8E9EAF0341402000202</StUF:referentienummer> 

        <StUF:tijdstipBericht>20140605223002</StUF:tijdstipBericht> 

        <StUF:crossRefnummer>5F1E544A-F442-4FD1-895E-

8EF8E9EAF034</StUF:crossRefnummer> 

    </StUF:stuurgegevens> 

    <StUF:body> 

        <StUF:code>LZ-10</StUF:code> 

        <StUF:plek>server</StUF:plek> 

        <StUF:omschrijving>LZ10: Geen loket bij afzender_id: 'ICT Bedrijf' 

gevonden.</StUF:omschrijving> 

    </StUF:body> 

</StUF:Fo01Bericht> 
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Checklist punt 6:  Zaakbericht aanlever bericht (Ongeldig formaat) 

 
<ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01 

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 

xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" 

xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <ZKN:stuurgegevens> 

        <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode> 

        <StUF:zender> 

            <StUF:organisatie>00000004000000077000</StUF:organisatie> 

            <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

        </StUF:zender> 

        <StUF:ontvanger> 

            <StUF:organisatie>00000002003214345001</StUF:organisatie> 

            <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

        </StUF:ontvanger> 

        <StUF:referentienummer>0A4A1740-F304-4A86-A2C8-

1787C6E4DE9D</StUF:referentienummer> 

        <StUF:tijdstipBericht>20140605205610426</StUF:tijdstipBericht> 

        <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype> 

    </ZKN:stuurgegevens> 

    <ZKN:parameters> 

        <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort> 

        <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername> 

    </ZKN:parameters> 

    <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="V"> 

        <StUF:extraElementen> 

            <StUF:extraElement 

naam="verwijzing">https://zaaksysteem.circlesoftware.nl</StUF:extraElement> 

        </StUF:extraElementen> 

        <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" 

StUF:verwerkingssoort="E"> 

            <ZKN:gerelateerde> 

                <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS" 

StUF:verwerkingssoort="I"> 

                    <BG:inp.bsn>900009536</BG:inp.bsn> 

                </ZKN:natuurlijkPersoon> 

            </ZKN:gerelateerde> 

        </ZKN:heeftAlsInitiator> 

        <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

            <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="E"> 

                <ZKN:zkt.omschrijving>Geregistreerd</ZKN:zkt.omschrijving> 

            </ZKN:gerelateerde> 

            <ZKN:toelichting>Uw aanvraag is geregistreerd.</ZKN:toelichting> 

            <ZKN:datumStatusGezet>20140602180254000</ZKN:datumStatusGezet> 

        </ZKN:heeft> 

    </ZKN:object> 

</ZKN:bijwerkenZaakstatusLopendeZaken_zakLk01> 
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Foutbericht: 
 
<StUF:Fo01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"> 

    <StUF:stuurgegevens> 

        <StUF:berichtcode>Fo01</StUF:berichtcode> 

        <StUF:zender> 

            <StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie> 

        </StUF:zender> 

        <StUF:ontvanger> 

            <StUF:applicatie>Circle</StUF:applicatie> 

        </StUF:ontvanger> 

        <StUF:referentienummer>0A4A1740-F304-4A86-A2C8-

1787C6E4DE9D1402002601</StUF:referentienummer> 

        <StUF:tijdstipBericht>20140605231001</StUF:tijdstipBericht> 

        <StUF:crossRefnummer>0A4A1740-F304-4A86-A2C8-

1787C6E4DE9D</StUF:crossRefnummer> 

    </StUF:stuurgegevens> 

    <StUF:body> 

        <StUF:code>LZ-30</StUF:code> 

        <StUF:plek>server</StUF:plek> 

        <StUF:omschrijving>LZ30: Error 1871: Element 

'{http://www.egem.nl/StUF/StUF0301}extraElementen': This element is not expected. 

Expected is ( 

            {http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310}identificatie 

).</StUF:omschrijving> 

    </StUF:body> 

</StUF:Fo01Bericht> 


