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Scenario messages


Rapportage Volgnummer 1
Description: Stap 1
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.
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Code Status Omschrijving
CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :


• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


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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Code Status Omschrijving
STVVB00003 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van 1 object element dat moet


de mutatiesoort T of V zijn.
STVVB00004 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van twee object elementen


dan moet de mutatiesoort W,F of C zijn.
STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met


een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 1
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <ZKN:resultaat>
         <ZKN:omschrijving StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <ZKN:toelichting>[toelichting]</ZKN:toelichting>
		</ZKN:resultaat>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>123456789</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Bee</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Frank</BG:voornamen>
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               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20101010</BG:geboortedatum>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>823456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Intake afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>
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Rapportage Volgnummer 2
Description: Stap 2
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.
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Code Status Omschrijving
CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”


mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 2
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <ZKN:resultaat>
         <ZKN:omschrijving>Rekest Kinderbescherming</ZKN:omschrijving>
         <ZKN:toelichting>[toelichting]</ZKN:toelichting>
		</ZKN:resultaat>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>123456789</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Bee</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Frank</BG:voornamen>
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               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20101010</BG:geboortedatum>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>823456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>







page # 10


Rapportage Volgnummer 3
Description: Stap 3
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.
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Code Status Omschrijving
CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”


mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 3
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <ZKN:resultaat>
         <ZKN:omschrijving>Rekest Kinderbescherming</ZKN:omschrijving>
         <ZKN:toelichting>[toelichting]</ZKN:toelichting>
		</ZKN:resultaat>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Bee</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Frank</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
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               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="RNI-nummer">333456789</StUF:extraElement>
					</StUF:extraElementen>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>823456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>
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Rapportage Volgnummer 4
Description: Stap 4
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.
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Code Status Omschrijving
CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”


mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 4
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <ZKN:resultaat>
         <ZKN:omschrijving>Rekest Kinderbescherming</ZKN:omschrijving>
         <ZKN:toelichting>[toelichting]</ZKN:toelichting>
		</ZKN:resultaat>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geboortedatum>20141230</BG:geboortedatum>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (ongeboren kind)</ZKN:omschrijving>
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		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:geslachtsnaam>Åbörg</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Carølîna Gæta</BG:voornamen>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>carolinaaborg@geenemail.com</BG:sub.emailadres>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>823456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>
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Rapportage Volgnummer 5
Description: Stap 5
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.
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Code Status Omschrijving
CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”


mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 5
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <ZKN:resultaat>
         <ZKN:omschrijving>Rekest Kinderbescherming</ZKN:omschrijving>
         <ZKN:toelichting>[toelichting]</ZKN:toelichting>
		</ZKN:resultaat>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Bee</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Frank</BG:voornamen>
               <StUF:extraElementen>
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                  <StUF:extraElement naam="beschrijvendeIdentificatie">Niet geregistreerde zoon van Mathilda de Bee</StUF:extraElement>
					</StUF:extraElementen>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>823456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>
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Scenario messages


Rapportage Volgnummer 1
Description: Stap 1
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.
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Code Status Omschrijving
CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :


• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.
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Code Status Omschrijving
CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er


maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer


CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet
gevuld is.


CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn
voorzien.


CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• telefoonnummer,
• emailadres.


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'
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Code Status Omschrijving
STVVB00001 In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element niet voorkomen in combinatie met vraag


<vraag> of <antwoord> element
STVVB00003 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van 1 object element dat moet


de mutatiesoort T of V zijn.
STVVB00004 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van twee object elementen


dan moet de mutatiesoort W,F of C zijn.
STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met


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







page # 5


Bericht Volgnummer 1
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-171796</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200140001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410201457</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020014</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20070731</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872438</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20090418</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872439</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20121109</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
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               <BG:inp.bsn>463875426</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
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				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000016</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
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bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Scenario messages


Rapportage Volgnummer 1
Description: Stap 1
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000036 Check de definitie en locatie van het extra element:
• signaaltype


CORV000037 Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer


CORV000038 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• toezichtSoort
• toezichtBegindatum
• toezichtEinddatum
met dien verstande dat de kardinaliteit van elk element in dit bericht 0..1 is.
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Code Status Omschrijving
CORV000039 Indien toezichtSoort van een waarde is voorzien, dan dient ook toezichtBegindatum van een waarde


te zijn voorzien.
CORV000040 Alleen indien de waarde van ../../../extraElement[@naam=” signaaltype”] gelijk is aan “Notificatie


jeugdreclassering” of “Notificatie vrijwillige jeugdreclassering” kunnen de extra elementen
“toezichtSoort”, “toezichtBegindatum” en “toezichtEinddatum” van waarden voorzien zijn.


CORV000041 Indien de waarde van ../extraElement[@naam=” signaaltype”] gelijk is aan “Jeugdzorgmelding” dan
is er precies één voorkomen van de relatie heeftRelevant. Bovendien is in dit voorkomen het
element gerelateerde/dct.omschrijving gelijk aan “Zorgmelding”.


CORV000045 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn
voorzien.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 1
<ZKN:zorgmeldingDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer politie Rotterdam]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie politie Rotterdam]</StUF:applicatie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer gemeente Rotterdam]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente Rotterdam]</StUF:applicatie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20140611110030</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>zorgmeldingDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:omschrijving>Mogelijk geval van verwaarlozing</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:kenmerk>
         <ZKN:kenmerk>PL17P0-2014156749</ZKN:kenmerk>
         <ZKN:bron>Politie zorgformulier</ZKN:bron>
		</ZKN:kenmerk>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="signaaltype">Jeugdzorgmelding</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Signaal behandelen</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftRelevant>
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:identificatie>PL17P0-2014156749-11</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Zorgmelding</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20140611</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="CORV Zorgmelding - Opmaak Politiezorgformulier 20140526.txt"
xmime:contentType="text">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</ZKN:inhoud>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftRelevant>
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	</ZKN:object>
</ZKN:zorgmeldingDi01>
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Rapportage Volgnummer 2
Description: Stap 2
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000036 Check de definitie en locatie van het extra element:
• signaaltype


CORV000037 Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer


CORV000038 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• toezichtSoort
• toezichtBegindatum
• toezichtEinddatum
met dien verstande dat de kardinaliteit van elk element in dit bericht 0..1 is.


CORV000039 Indien toezichtSoort van een waarde is voorzien, dan dient ook toezichtBegindatum van een waarde
te zijn voorzien.


CORV000040 Alleen indien de waarde van ../../../extraElement[@naam=” signaaltype”] gelijk is aan “Notificatie
jeugdreclassering” of “Notificatie vrijwillige jeugdreclassering” kunnen de extra elementen
“toezichtSoort”, “toezichtBegindatum” en “toezichtEinddatum” van waarden voorzien zijn.


CORV000041 Indien de waarde van ../extraElement[@naam=” signaaltype”] gelijk is aan “Jeugdzorgmelding” dan
is er precies één voorkomen van de relatie heeftRelevant. Bovendien is in dit voorkomen het
element gerelateerde/dct.omschrijving gelijk aan “Zorgmelding”.


CORV000045 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn
voorzien.


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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Code Status Omschrijving
STVVB00003 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van 1 object element dat moet


de mutatiesoort T of V zijn.
STVVB00004 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van twee object elementen


dan moet de mutatiesoort W,F of C zijn.
STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met


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







page # 7


Bericht Volgnummer 2
<ZKN:zorgmeldingDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer OM Rotterdam]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie OM Rotterdam]</StUF:applicatie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer gemeente Rotterdam]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente Rotterdam]</StUF:applicatie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>234</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20140613090030</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>zorgmeldingDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:omschrijving>[omschrijving]</ZKN:omschrijving>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="signaaltype">Notificatie jeugdreclassering</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Signaal behandelen</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20060731</BG:geboortedatum>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="toezichtSoort">Voorwaardelijke veroordeling</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="toezichtBegindatum">20140711</StUF:extraElement>
					</StUF:extraElementen>
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				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftRelevant>
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:identificatie>RECL23AQ-20140705-03</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Zorgmelding</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20140705</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="MO-Besluit-reclasseringsmaatregel 20140626.txt"
xmime:contentType="text">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</ZKN:inhoud>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftRelevant>
	</ZKN:object>
</ZKN:zorgmeldingDi01>
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Rapportage Volgnummer 3
Description: Stap 3
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000036 Check de definitie en locatie van het extra element:
• signaaltype


CORV000037 Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer


CORV000038 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• toezichtSoort
• toezichtBegindatum
• toezichtEinddatum
met dien verstande dat de kardinaliteit van elk element in dit bericht 0..1 is.


CORV000039 Indien toezichtSoort van een waarde is voorzien, dan dient ook toezichtBegindatum van een waarde
te zijn voorzien.


CORV000040 Alleen indien de waarde van ../../../extraElement[@naam=” signaaltype”] gelijk is aan “Notificatie
jeugdreclassering” of “Notificatie vrijwillige jeugdreclassering” kunnen de extra elementen
“toezichtSoort”, “toezichtBegindatum” en “toezichtEinddatum” van waarden voorzien zijn.


CORV000041 Indien de waarde van ../extraElement[@naam=” signaaltype”] gelijk is aan “Jeugdzorgmelding” dan
is er precies één voorkomen van de relatie heeftRelevant. Bovendien is in dit voorkomen het
element gerelateerde/dct.omschrijving gelijk aan “Zorgmelding”.


CORV000045 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn
voorzien.


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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Code Status Omschrijving
STVVB00003 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van 1 object element dat moet


de mutatiesoort T of V zijn.
STVVB00004 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van twee object elementen


dan moet de mutatiesoort W,F of C zijn.
STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met


een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 3
<ZKN:zorgmeldingDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>RvdK</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Applicatie RvdK</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>Gemeente A</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Applicatie Gemeente A</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>132645</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20140613090030</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>zorgmeldingDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:omschrijving>[omschrijving]</ZKN:omschrijving>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="signaaltype">Notificatie vrijwillige jeugdreclassering</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Signaal behandelen</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20060731</BG:geboortedatum>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="toezichtSoort">Toezicht en Begeleiding (vrijwillig kader)</StUF:extraElement>
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                  <StUF:extraElement naam="toezichtBegindatum">20140711</StUF:extraElement>
					</StUF:extraElementen>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:vestiging>
               <BG:vestigingsNummer>123456789123</BG:vestigingsNummer>
               <BG:handelsnaamVerkort>RvK</BG:handelsnaamVerkort>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Rotterdam</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Bermuda</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>1505XA</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>71</BG:aoa.huisnummer>
					</BG:verblijfsadres>
				</ZKN:vestiging>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:heeftAlsAanspreekpunt StUF:entiteittype="ZAKBTRINICTP">
            <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="CTP">
               <ZKN:naam>Jan Baas</ZKN:naam>
               <ZKN:telefoonnummer>09008844</ZKN:telefoonnummer>
               <ZKN:emailadres>initiator@RvKRotterdam.NL</ZKN:emailadres>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsAanspreekpunt>
		</ZKN:heeftAlsInitiator>
      <ZKN:heeftRelevant>
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:identificatie>RvKR3453668-20140711</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Zorgmelding</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20140611</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="Case201407-235498-reclassering.txt"
xmime:contentType="text">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</ZKN:inhoud>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftRelevant>
	</ZKN:object>
</ZKN:zorgmeldingDi01>
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Scenario messages


Rapportage Volgnummer 1
Description: Stap 1
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.
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Code Status Omschrijving
CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :


• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.
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Code Status Omschrijving
CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er


maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer


CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet
gevuld is.


CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn
voorzien.


CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• telefoonnummer,
• emailadres.


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'
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Code Status Omschrijving
STVVB00001 In een vrij bericht mag het <stuurgegevens> element niet voorkomen in combinatie met vraag


<vraag> of <antwoord> element
STVVB00003 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van 1 object element dat moet


de mutatiesoort T of V zijn.
STVVB00004 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van twee object elementen


dan moet de mutatiesoort W,F of C zijn.
STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met


een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 1
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200040001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220824</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020004</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Hoog</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="gezinsGeschiedenis">Het gezin is 24 november 2011 aangemeld bij BJAA nav het Tijdelijk Huisverbod.
	Informatie uit het risicotaxatie instrument Huiselijk Geweld ingevuld door Politie Zaanstreek Waterland: Pleger (Vader) heeft diverse antecedenten
(vermogensdelicten, geweld, opiumwetgeving, zeden en Wet Wapens en Munitie). Ook staat hij in HKS (herkenningsdienst systeem van politie) bekend als
zijnde harddrugsgebruiker en verzetpleger. Tijdens het gesprek toonde pleger wel berouw, maar verschuilde zich achter externe oorzaken. In de aangifte
spreekt het slachtoffer over gedwongen sex. Kind is getuige geweest van het conflict en reageerde hier huilerig of schrikachtig op. Volgens het slachtoffer is
pleger nog steeds gokverslaafd is.
	Moeder geeft aan dat de kinderen niet aanwezig waren op de dag van het incident van 24 november. Zij heeft wel aan politie verteld dat de kinderen eerder
getuige zijn geweest van een conflict. Daarnaast heeft zij bij politie aangegeven dat zij vermoedde dat Vader gokverslaafd was, maar zij wist dit niet zeker.
	Op 28 november 2011 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met moeder op locatie van de GGD. Bij dit gesprek waren verder de beide kinderen
aanwezig en medewerkers van GGD, SMD en BJAA. Moeder vertelt tijdens dit gesprek dat zij de relatie met Vader wil beëindigen. De woning is van moeder
en haar partner woont daar niet. Hij is wel af en toe bij moeder, met toestemming van het Safehouse in Amsterdam.
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	Op 16 januari 2012 heeft BJAA telefonisch met moeder gesproken. Vader heeft enkeleweken in detentie gezeten, omdat hij nog geldboetes had openstaan
waarvoor hij is vastgehouden. Na afloop van deze detentieperiode is getracht een systeemgesprek te organiseren met beide ouders, BJAA, SMD en
Reclasseringsambtenaar die tijdens het Tijdelijk Huisverbod VAder zou begeleiden. Dit gesprek is er niet gekomen, omdat Vader eenmalig telefonisch
	contact heeft gehad met Reclassering en in dat gesprek heeft aangegeven niet open te staan voor gesprekken met hulpverlening.
	Moeder geeft aan dat ze het weekend voor dit telefonisch contact met BJM een gesprek heeft gehad met Vader bij zijn zus thuis. Het gesprek is goed
verlopen en ouders hebben de afspraak gemaakt dat vader de kinderen kan zien bij zijn zus thuis, in de weekenden dat moeder Vrij is van haar werk. Moeder
heeft 2 gesprekken gehad met het SMD, zij heeft geen behoefte aan vervolghulp van het SMD. Zij heeft ook gesprekken gehad met een maatschappelijk
werker van haar werk.
	Op 28 maart 2012 een gesprek gehad met moeder op het kantoor van BJAA. Moeder heeft enkele weken rust moeten nemen wegens lichamelijke klachten
gerelateerd aan de zwangerschap (bekkeninstabiliteit). Het gaat nu iets beter met haar. Moeder vertelt dat dhr. Chemrouki af en toe bij haar thuis komt om
de kinderen te zien. Hij belt vooraf om te vragen of ze thuis is. Als de kinderen naar bed gaan gaat hij weer weg. Moeder vertelt dat het nu goed gaat en dat
er geen
	geweld meer plaatsvindt. Moeder geeft aan dat zij geen hulpverleners bij haar thuis wil hebben, omdat dit haar plekje is. Ook wil zij niet dat er contact wordt
opgenomen met de school van Kind_Achternaam2. Ze vindt dit privacyschending van haar dochter. Daarnaast wil ze niet dat er op school op een andere
manier naar Kind_Achternaam2 zal worden gekeken op het moment dat BJAA contact met school opneemt. BJAA heeft de zorg uitgesproken over de
veiligheid van moeder en de kinderen nu Vader weer af en toe thuis komt. Aan moeder is voorgesteld om Spoedhulp in te zetten om zicht te krijgen op de
veiligheid van de kinderen. Moeder heeft duidelijk aangegeven geen hulp te willen in de thuissituatie, waarna aan haar is medegedeeld dat BJAA een verzoek
tot onderzoek zal indien bij de Raad van de Kinderbescherming.
	</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20060731</BG:geboortedatum>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">234554320</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
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         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:geslachtsnaam>Achternaam_Gezag</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Gezag</BG:voornamen>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000003</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
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            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 2
Description: Stap 2
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 2
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200050001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220824</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020005</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Hoog</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
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               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum StUF:noValue="waardeOnbekend" xsi:nil="true"/>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="RNI-nummer">235689124</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">234554320</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:vestiging StUF:entiteittype="VES">
               <BG:vestigingsNummer>232323232323</BG:vestigingsNummer>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457899</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>lvb@bct.nl</BG:sub.emailadres>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="kvkNummer">17205003</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:vestiging>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
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			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000004</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
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G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 3
Description: Stap 3
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.







page # 17


Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 3
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200060001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220828</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020006</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="gezinsgeschiedenis">Het gezin is 24 november 2011 aangemeld bij BJAA nav het Tijdelijk Huisverbod.
	Informatie uit het risicotaxatie instrument Huiselijk Geweld ingevuld door Politie Zaanstreek Waterland: Pleger (Vader) heeft diverse antecedenten
(vermogensdelicten, geweld, opiumwetgeving, zeden en Wet Wapens en Munitie). Ook staat hij in HKS (herkenningsdienst systeem van politie) bekend als
zijnde harddrugsgebruiker en verzetpleger. Tijdens het gesprek toonde pleger wel berouw, maar verschuilde zich achter externe oorzaken. In de aangifte
spreekt het slachtoffer over gedwongen sex. Kind is getuige geweest van het conflict en reageerde hier huilerig of schrikachtig op. Volgens het slachtoffer is
pleger nog steeds gokverslaafd.
	De tante, tevens de huidige partner van de vader, van het kind geeft aan dat de kinderen niet aanwezig waren op de dag van het incident van 24 november.
Zij heeft wel aan politie verteld dat de kinderen eerder getuige zijn geweest van een conflict. Daarnaast heeft zij bij politie aangegeven dat zij vermoedde dat
Vader gokverslaafd was, maar zij wist dit niet zeker.
	Op 28 november 2011 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de tante op locatie van de GGD. Bij dit gesprek waren verder de beide kinderen
aanwezig en medewerkers van GGD, SMD en BJAA. De tante vertelt tijdens dit gesprek dat zij de relatie met Vader wil beëindigen. De woning is van tante en
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haar partner woont daar niet. Hij is wel af en toe bij haar, met toestemming van het Safehouse in Amsterdam.
	Op 16 januari 2012 heeft BJAA telefonisch met de tante gesproken. Vader heeft enkele weken in detentie gezeten, omdat hij nog geldboetes had openstaan
waarvoor hij is vastgehouden. Na afloop van deze detentieperiode is getracht een systeemgesprek te organiseren met de tante en de vader, BJAA, SMD en
Reclasseringsambtenaar die tijdens het Tijdelijk Huisverbod VAder zou begeleiden. Dit gesprek is er niet gekomen, omdat Vader eenmalig telefonisch contact
heeft gehad met Reclassering en in dat gesprek heeft aangegeven niet open te staan voor gesprekken met hulpverlening.
	De tante geeft aan dat ze het weekend voor dit telefonisch contact met BJM een gesprek heeft gehad met Vader bij zijn zus thuis. Het gesprek is goed
verlopen en ouders hebben de afspraak gemaakt dat vader de kinderen kan zien bij zijn zus thuis, in de weekenden dat de tante vrij is van haar werk. De
tante heeft 2 gesprekken gehad met het SMD, zij heeft geen behoefte aan vervolghulp van het SMD. Zij heeft ook gesprekken gehad met een
maatschappelijk werker van haar werk.
	Op 28 maart 2012 een gesprek gehad met de tante op het kantoor van BJAA. De tante heeft enkele weken rust moeten nemen wegens lichamelijke klachten
gerelateerd aan de zwangerschap (bekkeninstabiliteit). Het gaat nu iets beter met haar. De tante vertelt dat dhr. Clemlami af en toe bij haar thuis komt om
de kinderen te zien. Hij belt vooraf om te vragen of ze thuis is. Als de kinderen naar bed gaan gaat hij weer weg. De tante vertelt dat het nu goed gaat en dat
er geen geweld meer plaatsvindt. De tante geeft aan dat zij geen hulpverleners bij haar thuis wil hebben, omdat dit haar plekje is. Ook wil zij niet dat er
contact wordt opgenomen met de school van Kind_Achternaam2. Ze vindt dit privacyschending van haar nicht. Daarnaast wil ze niet dat er op school op een
andere manier naar Kind_Achternaam2 zal worden gekeken op het moment dat BJAA contact met school opneemt. BJAA heeft de zorg uitgesproken over de
veiligheid van de tante en de kinderen nu Vader weer af en toe thuis komt. Aan de tante is voorgesteld om Spoedhulp in te zetten om zicht te krijgen op de
veiligheid van de kinderen. De tante heeft duidelijk aangegeven geen hulp te willen in de thuissituatie, waarna aan haar is medegedeeld dat BJAA een
verzoek tot onderzoek zal indien bij de Raad van de Kinderbescherming.
	</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="M">20150101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (ongeboren kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:sub.verblijfBuitenland>
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                  <BG:lnd.landnaam>UK</BG:lnd.landnaam>
                  <BG:sub.adresBuitenland1>Buitenlandse straat</BG:sub.adresBuitenland1>
                  <BG:sub.adresBuitenland2>PO BOX 123</BG:sub.adresBuitenland2>
                  <BG:sub.adresBuitenland3>London</BG:sub.adresBuitenland3>
						</BG:sub.verblijfBuitenland>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>lvb@bct.nl</BG:sub.emailadres>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000005</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
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            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 4
Description: Stap 4
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 4
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200070001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220829</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020007</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="M">20150101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
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                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">123456782</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (ongeboren kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Badhoevedorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Duizendbladweg</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>1171VA</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>100</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
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         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000006</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
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A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 5
Description: Stap 5
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 5
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200080001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220829</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020008</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="M">20150101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
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                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (ongeboren kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="M">20100101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Heerlen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Abel Tasmanstraat</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>6413SV</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:aoa.huisletter>b</BG:aoa.huisletter>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
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			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>564738295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Heerlen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Passartweg</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>6413NP</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>9</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-87654321</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
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						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000007</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
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OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 6
Description: Stap 6
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 6
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200090001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220829</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020009</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20070731</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872438</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20090418</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872439</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20121109</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
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               <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="M">20150101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">4</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (ongeboren kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Badhoevedorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Duizendbladweg</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>1171VA</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>100</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">4</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
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					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000008</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
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sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 7
Description: Stap 7
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 7
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200100001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220830</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020010</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Hoog</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="gezinsGeschiedenis">Het gezin is 24 november 2011 aangemeld bij BJAA nav het Tijdelijk Huisverbod.
	Informatie uit het risicotaxatie instrument Huiselijk Geweld ingevuld door Politie Zaanstreek Waterland: Pleger (Vader) heeft diverse antecedenten
(vermogensdelicten, geweld, opiumwetgeving, zeden en Wet Wapens en Munitie). Ook staat hij in HKS (herkenningsdienst systeem van politie) bekend als
zijnde harddrugsgebruiker en verzetpleger. Tijdens het gesprek toonde pleger wel berouw, maar verschuilde zich achter externe oorzaken. In de aangifte
spreekt het slachtoffer over gedwongen sex. Kind is getuige geweest van het conflict en reageerde hier huilerig of schrikachtig op. Volgens het slachtoffer is
pleger nog steeds gokverslaafd is.
	Moeder geeft aan dat de kinderen niet aanwezig waren op de dag van het incident van 24 november. Zij heeft wel aan politie verteld dat de kinderen eerder
getuige zijn geweest van een conflict. Daarnaast heeft zij bij politie aangegeven dat zij vermoedde dat Vader gokverslaafd was, maar zij wist dit niet zeker.
	Op 28 november 2011 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met moeder op locatie van de GGD. Bij dit gesprek waren verder de beide kinderen
aanwezig en medewerkers van GGD, SMD en BJAA. Moeder vertelt tijdens dit gesprek dat zij de relatie met Vader wil beëindigen. De woning is van moeder
en haar partner woont daar niet. Hij is wel af en toe bij moeder, met toestemming van het Safehouse in Amsterdam.
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	Op 16 januari 2012 heeft BJAA telefonisch met moeder gesproken. Vader heeft enkeleweken in detentie gezeten, omdat hij nog geldboetes had openstaan
waarvoor hij is vastgehouden. Na afloop van deze detentieperiode is getracht een systeemgesprek te organiseren met beide ouders, BJAA, SMD en
Reclasseringsambtenaar die tijdens het Tijdelijk Huisverbod VAder zou begeleiden. Dit gesprek is er niet gekomen, omdat Vader eenmalig telefonisch
	contact heeft gehad met Reclassering en in dat gesprek heeft aangegeven niet open te staan voor gesprekken met hulpverlening.
	Moeder geeft aan dat ze het weekend voor dit telefonisch contact met BJM een gesprek heeft gehad met Vader bij zijn zus thuis. Het gesprek is goed
verlopen en ouders hebben de afspraak gemaakt dat vader de kinderen kan zien bij zijn zus thuis, in de weekenden dat moeder Vrij is van haar werk. Moeder
heeft 2 gesprekken gehad met het SMD, zij heeft geen behoefte aan vervolghulp van het SMD. Zij heeft ook gesprekken gehad met een maatschappelijk
werker van haar werk.
	Op 28 maart 2012 een gesprek gehad met moeder op het kantoor van BJAA. Moeder heeft enkele weken rust moeten nemen wegens lichamelijke klachten
gerelateerd aan de zwangerschap (bekkeninstabiliteit). Het gaat nu iets beter met haar. Moeder vertelt dat dhr. Chemrouki af en toe bij haar thuis komt om
de kinderen te zien. Hij belt vooraf om te vragen of ze thuis is. Als de kinderen naar bed gaan gaat hij weer weg. Moeder vertelt dat het nu goed gaat en dat
er geen
	geweld meer plaatsvindt. Moeder geeft aan dat zij geen hulpverleners bij haar thuis wil hebben, omdat dit haar plekje is. Ook wil zij niet dat er contact wordt
opgenomen met de school van Kind_Achternaam2. Ze vindt dit privacyschending van haar dochter. Daarnaast wil ze niet dat er op school op een andere
manier naar Kind_Achternaam2 zal worden gekeken op het moment dat BJAA contact met school opneemt. BJAA heeft de zorg uitgesproken over de
veiligheid van moeder en de kinderen nu Vader weer af en toe thuis komt. Aan moeder is voorgesteld om Spoedhulp in te zetten om zicht te krijgen op de
veiligheid van de kinderen. Moeder heeft duidelijk aangegeven geen hulp te willen in de thuissituatie, waarna aan haar is medegedeeld dat BJAA een verzoek
tot onderzoek zal indien bij de Raad van de Kinderbescherming.
	</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20060731</BG:geboortedatum>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">234554320</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
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         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:geslachtsnaam>Achternaam_Gezag</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Gezag</BG:voornamen>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000009</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
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            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
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KAgBQSgAAUUoCAF0IgV5KAABhShQAcGhAQEAAAHYAmiCzALMBdgAMAAAAhgvaALADCwBUAGEAYgBlAGwAcgBhAHMAdABlAHIAAAA3ADpWGwAT1jAAAAA
ABAEAAAAAAAAEAQAAAAAAAAQBAAAAAAAABAEAAAAAAAAEAQAAAAAAAAQBAAAADAAbABJk8AABABSkAAAAAGwAEwABAAIAbAAECAAAaGt+AHACCABJ
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eenvo4R36aw2Zd7fXdrd6Ht6ALP31Br63Otwc7nl4A7L4TgM/2Bxu9Xz6BmTxGw38sNNfH/Q9+gaUMprPGmjPOjVkwtm9C+CDjb1OSXyJAu/XIaRZTHiuvIB6fzKhM
UG30IxhKSmZodVIAzP8mIs9QOsbhhXNkVoUZIJjiN9dQTHTvPAOwc66XYplY0mzRTIWtFDd6N0CQyYsqb14/uzF82/Ri+ffnD357uzJD2dPn549+drS8jbew/nU3fjn99
/99cXzMFC6wD9+/PiXnz4JA5UL/PXnr37/8bPfnn0OO/748tPAjl2Bx+4OxxS+rGQsroIbpZi6uD4XCcXoPXISYD5UqQd+b4EZDuB6xDfUI0GhpAWAd+ePPSmPUjFXN
AC8n2YecIDn+QHJ0xBUs3LcO5rn0zBvMXdxhxgfh1j3ce45czgvoCDSEMl+SjwpDxjOFZ6SnCikn/EZIQGJP6TUM+s+jQWXfKLQhxT1MA1aZETHXugsN92jGbhlERIQv
O3ZZv8R6nEW0npAjn0kxH6Vc16gjQjzzHgXzxXOQiRHOGOuwR9glYaEPFqI2MUNpRLAnTCOhgmRMrTnfQH6Ok6/j6FKBd2+zxaZjxSKzkI0H2DOXeSAz/opzooQ9o
hCLDr835EzzhmGLqtC8H3uJ4i+Bz/g/EJ3P6LEc/dFef+QTj1BlmGhn8yFDj8oyl55zWh+U2sDeXlTa023vam1N7XWnZ9uam05SF611i7LK1Re3TztBGzm4cwfh+/Dw
MC5MCPwhDJ2pBaMPJBmCpbQIZI9WNQbzfmL1OetIoXLsrZ7uKnAZg8SXH1AVXqU4gIm6LbhMJUl6alEBZdwbDPLQdqaKUzhyp7v4JjVatmSKbHa54ldXnOPfTUZ
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EVMB1L2fN2mpgtMuFMGFh4upVjFwRqAxrlDifTSx3c4vl6KQbbXdWOxGKcdGNJnDmhMusAKdJPaxhNoVXNrGyuenlWB0N1sI2F020LTXeDkdVu1WtNxT2WBRC
qgGWqeVgHpWuYrnmZOVf7azrYHs9CthAvYYUa1sQIv+ZFGBH37VkMiGxcp3trGjb2duyEvK5IuIoTU7QmM3FIQb3g021PgmV8PLAJLS+Ed1IW9s88mtrWdcCr8M0
N8yKFJfVckvvLu1s4SZUaxnMnSMe6BaU3Sj38qrojH9dqrhh/D9TRbcDOOKvJdoDMbxgFRjpfO1GXKiUQxUqUhrvCWj8puNBtCCoLrrbInjNa/4Lcqz/21iwNDQ1Bmc
2dUinSFBoJyoVhBxAWTLRdwmxdtl6LMmKkIkoR1xZWLHH5Jiwka6BG7oGRyiFUDfVpAxPgzsff/59mUHjqZ5R3HzzakiwWJZM3AGnKt6vuSvaZAZ+4DWn+13SeHR
ztxOS3W+2Vz3yfNVfTknrVVZ4zW97u0z7a4pwlQbs9FpbsRoar3Yq4cCLtVNMfOhRDRbreaaAFzVI/4H+R0XMiAlj3VBH/BBqK4IX/poYhA1E9S1d1eBSF0h7NYa5xy5
aP2tSlkM5nGpz/kv+rvmeM7aWrMq3pvZLf7+kseshymfn5WKT3fWNXVrYs7Vdu9DUwOx8isLSpDqIGMeYj03udyA+fgyOHsD79zmzX4ZkAXcmD4oDGBNBXzd7z3
0Mcj60eDA7trQ7W5t67qqHrSY5P9fG02qOdqiBEnYWqhumNYEs5RvzZHEgkFCsz/UXKhjp8jjlYDo91Jn8YNLOCZp/QiYHVjG4OoSN8iMIY3BkhHQ8myKsFoaOzFSfE
Wwq+XVFt0yM8SvOWiFHIKmPgpo8yw/JBNHkVIth+PnWsd9/KgsZtEbpfK03rl2+scTrrdai9Wb7haYOY1v/fK71DsMZOl+92bxsDHGHr39l/9NHZMAbY5Ragy3qgGP
5YBl5xm/WtZ4LzU3IZFcQPmyy4HHV1/pik13BUdcwmTr9Z5OVlgLjNfOXnMJbdTjhHZnggd4NFgOgyfw7fwMAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAG
wEAACcAAAB0aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHOEj00KwjAUhPeCdwhvb9O6EJEm3YjQrdQDhOQ1DTY/JFHs7Q2uLAguh2G+mWm
7l53JE2My3jFoqhoIOumVcZrBbbjsjkBSFk6J2TtksGCCjm837RVnkUsoTSYkUiguMZhyDidKk5zQilT5gK44o49W5CKjpkHIu9BI93V9oPGbAXzFJL1iEHvVABmWUJr/s/
04GolnLx8WXf5RQXPZhQUoosbM4CObqkwEylu6usTfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udG
VudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAKwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAGt5lh
aDAAAAigAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAFAIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEABkHfk1QHAACpHgAAFgAAAAA
AAAAAAAAAAADRAgAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAFkKAAB0aGVtZS90aG
VtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBdAQAAVAsAAAAAPD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0Y
W5kYWxvbmU9InllcyI/Pg0KPGE6Y2xyTWFwIHhtbG5zOmE9Imh0dHA6Ly9zY2hlbWFzLm9wZW54bWxmb3JtYXRzLm9yZy9kcmF3aW5nbWwvMjAwNi9tYWluIiB
iZzE9Imx0MSIgdHgxPSJkazEiIGJnMj0ibHQyIiB0eDI9ImRrMiIgYWNjZW50MT0iYWNjZW50MSIgYWNjZW50Mj0iYWNjZW50MiIgYWNjZW50Mz0iYWNjZW50MyI
gYWNjZW50ND0iYWNjZW50NCIgYWNjZW50NT0iYWNjZW50NSIgYWNjZW50Nj0iYWNjZW50NiIgaGxpbms9ImhsaW5rIiBmb2xIbGluaz0iZm9sSGxpbmsiLz4AAA
AABQAAABMAAA4AAAUA/////wAIAAAFCAAABQAAAAAIAAAFCAAABgAAAA8AAPBYAAAAAAAG8BgAAAACCAAAAgAAAAEAAAABAAAAAQAAAAIAAABDAAvw
GAAAAIEBhQwACIZBAAAAAMABhQwACMVBAAAAAEAAHvEQAAAAhQwACIUMAAiAgIAA9wAAEAAPAALwkgAAABAACPAIAAAAAQAAAAEEAAAPAAPwMAAAA
A8ABPAoAAAAAQAJ8BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAK8AgAAAAABAAABQAAAA8ABPBCAAAAEgAK8AgAAAABBAAAAA4AAFMAC/AeAAAAvwEAAB
AAywEAAAAA/wEAAAgABAMJAAAAPwMBAAEAAAAR8AQAAAABAAAAAAAAAAQAAAAHAAAABAAHAAAAAAAEAAAABwAAAAQABwAEAOIhhR2qIrbK/w//D/8
P/w//D/8P/w//D/8PEADVESst0qPwbP8P/w//D/8P/w//D/8P/w//DwAATBX9QrhaTvUBAAIAAwAEAAUABgAHAAgACQAAAD17nUxqitgj/w//D/8P/w//D/8P/w//
D/8PEAABAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAD4TQAhGEmP5ehNACYISY/gIAAAAuAAEAAAAEgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPhK
AFEYSY/l6EoAVghJj+AgABAC4AAQAAAAKCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA+EcAgRhEz/XoRwCGCETP8CAAIALgABAAAAAIABAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAEAAAD4RACxGEmP5ehEALYISY/gIAAwAuAAEAAAAEgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPhBAOEYSY/l6EEA5ghJj+AgAEAC4AAQAAAAKCAQ
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA+E4BARhEz/XoTgEGCETP8CAAUALgABAAAAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAD4SwExGEmP5ehLATYISY/gI
ABgAuAAEAAAAEgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPhIAWEYSY/l6EgBZghJj+AgAHAC4AAQAAAAKCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA+EUBk
RhEz/XoRQGWCETP8CAAgALgABAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4SwARGEUP5ehLABYIRQ/m8oAAEAAAABAAAAAAABAwAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAANEAAAD4RAAhGEwP1ehEACYITA/TUIATYIAENKFABvKAADAAAALgABAAEAAAAAAAEDBQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0QAAAPhNACEYQw/V6E0
AJghDD9NQgANggBQ0oUAG8oAAUAAAAuAAEALgACAAEAAAAAAAEDBQcAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0QAAAPhGADEYSg/F6EYANghKD8NQgANggBQ0oUAG8
oAAcAAAAuAAEALgACAC4AAwABAAAAAAABAwUHCQAAAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4TwAxGEEPxehPADYIQQ/G8oAAkAAAAuAAEALgACAC4AAwAuAAQAA
QAAAAAAAQMFBwkLAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAA+EgAQRhID7XoSABGCEgPtvKAALAAAALgABAC4AAgAuAAMALgAEAC4ABQABAAAAAAABAwUHCQsNAAA
AAAAAAAAAAAADEAAAD4QQBRGE8PpehBAFYITw+m8oAA0AAAAuAAEALgACAC4AAwAuAAQALgAFAC4ABgABAAAAAAABAwUHCQsNDwAAAAAAAAAAAAAD
EAAAD4SgBRGEYPpehKAFYIRg+m8oAA8AAAAuAAEALgACAC4AAwAuAAQALgAFAC4ABgAuAAcAAQAAAAAAAQMFBwkLDQ8RAAAAAAAAAAAAAxAAAA+EMAY
RhND5XoQwBmCE0PlvKAARAAAALgABAC4AAgAuAAMALgAEAC4ABQAuAAYALgAHAC4ACAABAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4SwARGEU
P5ehLABYIRQ/m8oAAEAAAABAAAAAAABAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4RAAhGEwP1ehEACYITA/W8oAAMAAAAuAAEAAQAAAAAAAQMFAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAxAAAA+E0AIRhDD9XoTQAmCEMP1vKAAFAAAALgABAC4AAgABAAAAAAABAwUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4RgAxGEoPxehGAD
YISg/G8oAAcAAAAuAAEALgACAC4AAwABAAAAAAABAwUHCQAAAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4TwAxGEEPxehPADYIQQ/G8oAAkAAAAuAAEALgACAC4AAwA
uAAQAAQAAAAAAAQMFBwkLAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAA+EgAQRhID7XoSABGCEgPtvKAALAAAALgABAC4AAgAuAAMALgAEAC4ABQABAAAAAAABAwUHC
QsNAAAAAAAAAAAAAAADEAAAD4QQBRGE8PpehBAFYITw+m8oAA0AAAAuAAEALgACAC4AAwAuAAQALgAFAC4ABgABAAAAAAABAwUHCQsNDwAAAAAAAA
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AAAAADEAAAD4SgBRGEYPpehKAFYIRg+m8oAA8AAAAuAAEALgACAC4AAwAuAAQALgAFAC4ABgAuAAcAAQAAAAAAAQMFBwkLDQ8RAAAAAAAAAAAAAxAAA
A+EMAYRhND5XoQwBmCE0PlvKAARAAAALgABAC4AAgAuAAMALgAEAC4ABQAuAAYALgAHAC4ACAABAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAD4T
QAhGEmP5ehNACYISY/gIAAAAuAAEAAAAEgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPhKAFEYSY/l6EoAVghJj+AgABAC4AAQAAAAKCAQAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAABAAAA+EcAgRhEz/XoRwCGCETP8CAAIALgABAAAAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAD4RACxGEmP5ehEALYISY/gIAAwAuAAEAAAAEgA
EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPhBAOEYSY/l6EEA5ghJj+AgAEAC4AAQAAAAKCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA+E4BARhEz/XoTgEGCETP8
CAAUALgABAAAAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAD4SwExGEmP5ehLATYISY/gIABgAuAAEAAAAEgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPhIA
WEYSY/l6EgBZghJj+AgAHAC4AAQAAAAKCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA+EUBkRhEz/XoRQGWCETP8CAAgALgAJAAAAPXudTAAAAAAAAAAAAAAA
AOIhhR0AAAAAAAAAAAAAAADVESstAAAAAAAAAAAAAAAA1RErLQAAAAAAAAAAAAAAAEwV/UIAAAAAAAAAAAAAAABMFf1CAAAAAAAAAAAAAAAATBX9Qg
AAAAAAAAAAAAAAAEwV/UIAAAAAAAAAAAAAAABMFf1CAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////8EAAAAAAAAAAAAAAD//w
QAAAASAN5UVNoZABMEGwATBA8AEwQZABMEGwATBA8AEwQZABMEGwATBAAAAAASAMDlGqQZABMEGwATBA8AEwQZABMEGwATBA8AEwQZABMEGw
ATBI0DAAAEAAAACAAAAOUAAAAAAAAAAQAAAAAIAADZHAAAdBEBAJ1qAQBecQEAAysCADNKAgAhfQIAJgEDAK1wAwAlDAQAti0EAF9gBACKeQQA8BwFAIM
qBQB2OQUA8AQGAHgRBgB0HQYAKnIGANhyBgBjAgcAUTsHABlvBwAAEQgAgBEIACohCAA+IwgAGScIAKpLCAAGTAgAUQMJAJoUCQDAFQkAOyoJAK5OCQA0W
AkAqWoJAFwKCgAMGgoAqCMKADgaCwAPIQsA5ygLAEY6CwA1CQwASWoMAKAhDQA/Ng0ALWUNAAkCDgBGCw4A/h0OAFRTDgBzWg4AHmoOAO1yDgAJdg
4AZTcPAExFDwA2TA8Ah1YPADFZDwC0YA8AsUoQALJdEAAmYxAAhm8QAPcYEQDkJxEAMUsRAFdfEQCRdBEA1B4SAMEmEgBqSBIAMmYSAFQEEwDdRRQAHXI
UABZ8FABBMhUARWkVAHZrFQB+BhYAxRUWAOkiFwBHJBcAzTUXAJo3FwDZOxcA/nkXAIs8GAByShgAk14YAOBrGABHchgAUX0YAGEhGgCVXhoABRkbAGc8Gw
BJGBwA2h4cALQiHAAeUx0AZlkdADVgHQB2Oh4AimMeAENfHwDvZiAAa3cgABoQIQAkJyEA9ichAKE9IQD5DCIAoRUiACc9IgA/SiIAyCgjAKorIwAkPSMAem8jABt9
IwD/HCQAclwkAD1jJAAdIiUALS8lAOxbJQBXACYAbgomAHJGJgD2WiYAgWsmANJxJgBjHScAJyAnAMUmJwBERycAmBMoANMTKAD2eigAkX8oAIAAKQBYQCkA
M0UpABFfKQBTQyoAezArAChGKwC/UysAf1UrANd3KwC0JywAv1QsAHlYLACDciwA+nUsAJF4LADFdi0A23ctAJMQLgDYGy4A010uAPl3LgDqfC4AS1EvAPV3LwA
ACzAAhi0wAB0rMQBAMDEA5DExALxEMQCsVDEArFgxADt2MQAEHDIAs0MyAJ4FMwBoQDMANUczAIgQNAAjHjQAU1s0AKxbNADzXTQA3Hs0AEszNQA6AjYA1
RI2ACsqNgDHcDYAfzc3AEpeNwA0bTcAggU4ADUwOAAZOTgAekQ4APUUOQCKJzkAZ0I5AAZ5OQBlDzoAZTY6AEE7OgAYfzoA+ws7AI0+OwDDQTsAvVk7AJN2Ow
BWGzwA4CQ8APIvPAB7UTwA8HQ8AGsAPQDENT0ATkE9APdBPQAOdD0A8Ho9AFkVPgCeFT4ARkc+ADBTPgB1Wz4ALAQ/AF0KPwCfGT8A/zM/AEUmQAAnK0E
Ahi5BAEcIQgAnLkIAIVBCANtdQgAdckIA/URDAJJGQwDcTEMA6lRDAMluQwB3TkQAs1hEAGB9RAChGkUAwi1FAGgwRQCbEkYADS1GANkwRgAoYkYA0wdHAAY
FSAAKBUgA7AlIAAkYSACgHUgAwR5IAAMBSQBIKkkAnTRJAORvSQC/BEoA5DVKALw3SgDDPUoAkFRKAHVeSgCWYEoAqwNLAAMZSwARIEsAUyRLAPFMSwCxbE
sA6iVMAEhiTAAfa0wAt21MAAtuTAB0d0wASg9NAEFfTQA/Y00AdHpNAJU6TgDPW04AZW5OABw+TwB8T08ALlBPAH9iTwClFFAAVCBQALw9UAAQPlAA2D5RA
GcFUgDTEVIABxRSAAMiUgDJZlIAnwFTAPQgUwAXM1MATDpTAAByUwCePVQA0D1UAJFIVAAwTFQA+1tUAFwTVQCQQVUA5X5VAMAmVgAGX1YAoAxXADRM
VwDcAVgArzFYAK5SWAAzVFgA+l9YAFNyWABydFgA3H9YAG1tWQDAAFoAWQ9aAAIwWgCBTFoAmXtaAHJ8WgBXElsAsChbAA4xWwCPQVsAlVhbABNxWwCic
VsAQn1bALkHXABfIVwA80JcAP9HXAAqZlwAYHxcAEcjXQCfNV0A9l5dAFgOXgAuMV4AnmteALw4XwCyPl8A301gAJpjYACLAGEAAF1hAD9iYQC5bWEATH9hAGU
oYgCAQWIApFdiAEdfYgB2CWMAPzxjAMFoYwBccWMAY3VjAEYZZABgTmQAD3lkAPl6ZADeBWUAqRBmAIJGZgCaS2YAw2VmADtgZwDPBGgAkRhoALAjaQCIOG
kAPExpAEVWaQA8EGoAuCtqAEVuagBIF2sAInFrACEwbAAJKm0AxFdtAJN+bQDrCm4ArxRuAIhBbgBQY24AfHVuAM0DbwAZFW8A1yhvANdTbwDeG3AAZB5wAL
A+cABOfXAAPkhxACYFcgAaD3IAIBdyAP4ycgBxOHMAgEtzAPlRcwBHVnMAqAJ0APURdADlGHQAvXZ0APZ6dABdf3QAaWJ1AOkOdgDiHXYAUCV2AE8wdgBsfXYA
Sn52APZJdwAyJHgA7gd5ALkaegCiNHoAyzV6ADdPegDbanoAS3F6ACktewDOBnwAEy58AOFKfACieXwAPGN9AINkfQChCX4AUR5+ALosfgBoa34AJW5+ANx0fgBi
e34Am1OAAFxVgQAyVoEApXWBAEd5gQCFAYIA9wmCAEAgggC5OoIAJFaCAFBiggD+PYMAeXSDALcShAA3JYQArCaEABpshACheIQAthGFAA1MhQCeWoUAiySG
AHFNhgDtUYYAIVeGALpghgBifYYACg2HAFMahwCtJ4cAQTWHAHxnhwAlcIcATnSHAD0iiACVL4gA3jiIALZGiADfR4gA0nuIAG4yiQAdVokAWWGJAIR8iQAVMooAy
1iKACVpigCifooA7UaLAFMdjAA4J4wAn1aMABVljAAyAI0AcB6NAJN2jQDZMI4AbjGOAPo9jgA+FI8AszWPAL1UjwDCdo8AWAKQAEUMkACtJZAA+jOQACUEkQCO
GpIAlS+SAB5YkgBwEJMA5nyTAM59kwCOBJQAukiUAPhklADVa5QAtwmVAKYUlQAVPJUAf3WVAPoIlgA/KpYAYDSWAOo+lgC2WZYArEmXAEhYlwBvBJgANwuYA
CE7mQBtRpkAnUmZACVrmQCKcpkAkQeaACspmgAbV5oAnFeaANBlmgCpa5oA8niaAGsxmwAydpsAgwCcAGADnABmOZwAPlGcAJwAnQB9GZ0A1RmdAAslnQ
AUW50AaXadAEUSnwAKF58AsiGfAE4rnwDVR58AuwigANxZoACnSKEAEFehAL5moQAyfqEA2CeiAKxaogACb6IA73GiAC0FowBEHKMAekyjAHFYowAjcqMAC3qj
ADkopAAEAaUAZxilAAFCpQDHZqUAomylAJQvpgBTZaYANSynABw7pwDqWacAFl+nAC4OqACEHagALGioAA1qqACcd6gAe3qoAFgIqgDDFKoABmyqAAYLqwAW
C6sAWDarAGs3qwCLO6sA2l2rAEADrADGEqwAQCGsAJVhrAA8Ia4AcAevAJkWrwAmSK8APk2vACcIsACpVbAAqHuwAExTsQDoALIAZyeyAKt8sgBhBrMA/QC0AM
1AtADHSrQAN1i0AEgOtQDKHLUAdR+1AKQ0tQAhdbUAHwO2APgWtgB/M7YAoD22AFoJtwDCGbcAxBm3API1twDcRrcAKWS3AHcduADqRbgAUUi4AKAQuQDQ
PLkA2j+5AL1CuQCzWbkAxAO6ABoIugBKJroAvHC6APYKuwCTFLsAciO7AJ4quwD8NLsASz67ABtpuwAXDrwA0yO8AF4wvADyCr0AEBO9AClcvQDQK74At0e+AOB
VvgBSbL8ArXG/AKEMwACxE8AAoS/AAERBwAAadsAAP3vAAGJdwQDpXcEAsAjCAARGwgAEV8IAVmTCAK0bwwA+PMMAo0DDAFhwwwBwLsQAP23EAHYvxQB
9H8cAG1XHAL1gxwCbZccArSDIACEVyQDcMckA2X7JANMNygA4FMoAnxzKAA5sygBXCssA7RHLAA0XywDjRssAHHPLAEgLzACEK8wALDbMACh2zAAWCM0A4hj
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NAMVgzQCEDM4A+C/OADBDzgBBas4A8y/PAHkyzwAhWM8AcFvPAE9jzwD8a88AqAHQAB0l0ADTTNAA/ATRAIkB0gDHLNIA7zjSAC520gBIRNMASVjTACxl0wD+
e9MAjxTUAFAh1ADRetQAYAHVAH8v1QBKEdYAyRHWAK8m1gAYXNYAgWHWAPNz1gCBGtcAnDLXAApT1wDmZtcAoxjYAJU32ABLcNgAEAnZAI0P2QDqJNkAeS3
ZAIYL2gDPKdoAqyzaANBX2gD2Y9oA8WzbAIYB3AAkCdwAZlbcABhu3AC9ctwAiXbcAHp+3ADzI94ARSveADVl3gDdYt8ALmTfANIw4QC5TuEAF1PhANFq4QBYduE
AxCbiAMpI4gD5U+IAQAjjALIV4wCjKeMAiDXkAAF+5ACof+QAtgrlAKRB5QAjQuUAEkvlAD1b5QCrDeYATyHmAJ0X5wAhLecARy7nAPJj5wByTOgAdWToAEMA6Q
AkXOkAF2rpAB5/6QDIJ+oALDfqAGpY6gCDWOoArWjqAApq6gDeceoAPg3rAOEi6wC0ResAT3DrADYF7AAQG+wAVyLtAGA57QBHfO0A0CvuACFO7gAWWe4Agg
XvABxF7wCUYe8AV23vANR+7wByBfAAgRHxAFcs8QCgZfEA6RbyAJA68gD2OvIAPE3yAGZ28gBdCPMAmynzAPhH8wCmTfMAUyH0AIUi9AARZ/QAbWn0ACsx9Q
D3OfUAxWr1AIUA9gD/F/cAVSX3ALRp9wCyEPgAmBH4AFUp+ADbTPgAmnr4AGoI+QCOGvkAYif5ANks+QDyMvkAF2D5AC97+QCLEvoAoBv6AHJG+gAjWfoA8Wz
6APYK+wCmLPsA5lv7AF8d/ADaT/wAgFz8AJVn/AB0Hv0A/En9AABZ/QBjbP0AVQD+ABUm/wA2J/8Aazj/AAAAAAAFAAAABwAAAAAAAAABAAAA/0AAgAEABAA
AAAQAAAAAOL8CAQABAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAACEAAAAAAAAAAFAAAAmAAAEABAAAD//wEAAAAHAFUAbgBrAG4AbwB3AG4A//8BAAgAAAAAAAAA
AAAAAP//AQAAAAAA//8AAAIA//8AAAAA//8AAAIA//8AAAAABAAAAEcekAEAAAICBgMFBAUCAwT/KgDgQXgAwAkAAAAAAAAA/wEAAAAAAABUAGkAbQBlAH
MAIABOAGUAdwAgAFIAbwBtAGEAbgAAADUekAECAAUFAQIBBwYCBQcAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAABTAHkAbQBiAG8AbAAAADMukAEAAAILB
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//////////1IAbwBvAHQAIABFAG4AdAByAHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAUB//////////8DAAAAB
gkCAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAAAAAAAAAAAPDq9vJU7M8BQwAAAIAAAAAAAAAARABhAHQAYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAgH///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAABAAA
AAAAAAxAFQAYQBiAGwAZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgACAQEAAAAGAAAA/////
wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAALPQAAAAAAAFcAbwByAGQARABvAGMAdQBtAGUAbgB0AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAIBAgAAAAUAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAQAAAAAAAABQBTAHUAbQBtAGEAcgB5AEkAbgBmAG8AcgBtAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAgH///////////////8
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvAAAAABAAAAAAAAAFAEQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABTAHUAbQBtAGEAcgB5AEkAbgBm
AG8AcgBtAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAAAAAAAAOAACAQQAAAD//////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADcAAAAAEAA
AAAAAAAEAQwBvAG0AcABPAGIAagAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAIA////////////////AAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAABAAAA/v///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////wEA/v8DCgAA/////wYJAgAAAAAAwAAAAAAAAEYnAAAATWljcm9zb2Z0IE9mZmljZSBXb3JkIDk3LTIwMDMtZG9jdW1lbnQACgA
AAE1TV29yZERvYwAQAAAAV29yZC5Eb2N1bWVudC44APQ5snEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000011</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Hulpverleningsrapportage</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Hulpverleningsrapportage</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.jpg"
xmime:contentType="image/jpeg">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAFCAYAAACNbyblAAAAKnRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAG1hIDUgbm92IDIwMTI
gMTM6NDU6NTggKzAxMDAZ70+xAAAAB3RJTUUH3AsFDC8xo/525AAAAAlwSFlzAAALEgAACxIB0t1+/AAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAA0SURBVHjaY/y/j0Gdg
YFhCRCbAPEZII5hBAqehgrAwBmQ4H8GNMAE1YIMzoAEY5AkwGYCAHfTDhifuJs4AAAAAElFTkSuQmCC</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 8
Description: Stap 8
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 8
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200110001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220831</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020011</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20070731</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872438</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20090418</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872439</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20121109</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
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               <BG:inp.bsn>463875426</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
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				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000012</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
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bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 9
Description: Stap 9
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 9
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200120001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220831</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020012</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Hoog</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20100718</BG:geboortedatum>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457890</BG:sub.telefoonnummer>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">234554320</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:vestiging StUF:entiteittype="VES">
               <BG:vestigingsNummer>232323232323</BG:vestigingsNummer>
               <BG:handelsnaamVerkort>Apanta GGZ BV</BG:handelsnaamVerkort>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457899</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>lvb@bct.nl</BG:sub.emailadres>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="kvkNummer">17205003</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:vestiging>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="handelsnaamVerkort">Apanta GGZ BV</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
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					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000013</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
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sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 10
Description: Stap 10
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 10
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200130001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220832</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020012</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20070731</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872438</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20090418</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872439</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20121109</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
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               <BG:inp.bsn>463875426</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader1</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>29</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
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				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>33</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-87654321</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader3</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>35</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-18273645</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
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            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000014</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
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cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 11
Description: Stap 11
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 11
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200140001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220832</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020013</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20070731</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872438</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20090418</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872439</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20121109</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
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               <BG:inp.bsn>463875426</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">Betrokkenen zijn niet geïnformeerd in verband met de veiligheid</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader1</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>29</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
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			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>443654877</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>33</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-87654321</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>412354238</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader3</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>35</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-18273645</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
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				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000015</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
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bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Rapportage Volgnummer 12
Description: Stap 12
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000001 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer,
• sub.emailadres.


CORV000002 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als ../../omschrijving gelijk is aan ”moeder” en
../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000003 Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element
gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft.


CORV000004 Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld
niet meer dan 10Mb bedragen.


CORV000005  Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• indicatieGeinformeerd, met dien verstande dat dit extraElement in dit bericht verplicht van een
waarde voorzien moet zijn, en
• redenGeenInformering.


CORV000006 Het (extra) element redenGeenInformering moet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd gelijk is aan
“false”.


CORV000010  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000011  De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon).
CORV000012 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de


volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.
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Code Status Omschrijving
CORV000013 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk


is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000014 Aan elk voorkomen van een heeftBetrekkingOp relatie, geïdentificeerd met een extraElement
clientvolgnummer onder /gerelateerde/natuurlijkPersoon, wordt in minstens één
heeftAlsBelanghebbende relatie gerefereerd middels een extraElement clientvolgnummer met
dezelfde waarde.


CORV000015 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• clientvolgnummer


CORV000016 Er is minimaal één extraElement clientvolgnummer gevuld. M.a.w. een belanghebbende is minimaal
aan één client (natuurlijk persoon) gelieerd als gezaghebbende.


CORV000017 Als het element ../heeftBetrekkingOp/ omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er
maar één gezaghebbende: de moeder. Oftewel het element ./omschrijving is gelijk aan “moeder”.
De moeder van het ongeboren kind kan gematched worden op basis van het (extra) element
clientvolgnummer op de volgende twee plekken:
• ../heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon/clientvolgnummer
• ./clientvolgnummer


CORV000018  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• datumIndiening,
• urgentie,
• rolJeugdzorgVerzoeker.


CORV000019  Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• gezinsgeschiedenis.


CORV000033 De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (heeftAlsBelanghebbende).
M.a.w. een client komt per belanghebbende maar één keer voor.


CORV000034 Alle  clientvolgnummers binnen heeftAlsbelanghebbende moeten met dezelfde waarde voorkomen
in een voorkomen van het element heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon  M.a.w. een
client die genoemd wordt bij een belanghebbende moet als natuurlijk persoon
(heeftBetrekkingOp/…) in het bericht voorkomen.


CORV000035  Check de definitie en locatie van het extra element:
• kvkNummer
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Code Status Omschrijving
CORV000042 Het (extra) element redenGeenInformering mag niet gevuld zijn als indicatieGeinformeerd niet


gevuld is.
CORV000043 Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn


voorzien.
CORV000044  Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:


• telefoonnummer,
• emailadres.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 12
<ZKN:vtoDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310
../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>BCT</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Liber ZakenMagazijn</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Zaken</StUF:administratie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-173760</StUF:gebruiker>
			</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[Applicatie Rvdk]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>[Administratie RvdK]</StUF:administratie>
			</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>201410200140001</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201410220832</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
		</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>20141020014</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Huiselijk geweld</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141020</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141020</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141020</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
			</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20070731</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872438</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20090418</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364872439</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Kind_Ächtèrnáãm2</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Kind_Vöórnàãm2</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>V</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20121109</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
						</StUF:extraElementen>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
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               <BG:inp.bsn>463875426</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Moeder</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Moeder</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon>
               <BG:inp.bsn>465387906</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Vader</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Voornaam_Vader</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Breda</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>Aardrijk</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>4824BS</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>31</BG:aoa.huisnummer>
						</BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-12345678</BG:sub.telefoonnummer>
					</ZKN:natuurlijkPersoon>
				</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
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				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>243526785</BG:inn.nnpId>
               <BG:statutaireNaam>BJAA, Jeugdhulpverlener</BG:statutaireNaam>
					</ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
            <ZKN:medewerker>
               <ZKN:achternaam>van der Blom</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>L</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>M</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>06-12345678</ZKN:telefoonnummer>
					</ZKN:medewerker>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
						</ZKN:gerelateerde>
					</ZKN:isVan>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>ZS00000016</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:creatiedatum>20141020</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoeksverzoek</ZKN:titel>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="test.pdf"
xmime:contentType="application/pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhubC1OTCkgL1N0c
nVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydWU+Pj4+DQplbmRvYmoNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRz
WyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0
Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA1OTUuMzIgODQxLjkyXSAvQ29udGVudHMgNCAwIFIvR3JvdXA8PC9Ue
XBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRm
xhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDEyND4+DQpzdHJlYW0NCnicU9APULCx0fd19nRRMLCzU3BycVZwCuHl0nczVLBUCEnj5TJUMABCQwVzAz0LIxMFczMDPQMLhZB
cXi4DhXQQ4c7LFa0RomloqJGqqWusUaypa6ZRohmrEOLFy+UKNApkHMwQCws9YxMUQ6I1FJDUKrj6OisAAG2+HK4NCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1ID
Agb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FyaWFsL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciA2IDAgUi9GaXJzdENoYXIgMzIvTGFzdENoYXIgMTE2L1dpZHRocyAxNSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yL0Zv
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bnROYW1lL0FyaWFsL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V
2lkdGggMjY2NS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ0L0ZvbnRCQm94WyAtNjY1IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4
+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihMYXVyZW5zIHZhbiBkZXIgQmxvbSkvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAATwBmAGYA
aQBjAGUAIABXAG8AcgBkACAAMgAwADAANykvQ3JlYXRpb25EYXRlKEQ6MjAxMzA5MjMxNDQ1NDcrMDInMDAnKSAvTW9kRGF0ZShEOjIwMTMwOTIzMTQ0N
TQ3KzAyJzAwJykgL1Byb2R1Y2VyKP7/AE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AK4AIABPAGYAZgBpAGMAZQAgAFcAbwByAGQAIAAyADAAMAA3KT4+DQplbmRvYmoNC
jE0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDYvRmlyc3QgMzcvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAyODQ+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nG1RwYrCMBS8C/7D+4M
ktrtYEEFWZRexlFbYg3iI7ds22CYSU9C/37y2S3vYS3gzmZlMErEADkLAm4AlCM4hAhF5hkO4eAcRQBhGsFqxhEQcUpaxhJ1ed2SZs23udjU27HAGfgGWlBCQZr2ezzr
LcnBkmLv/TIIOTy8wGCaKk0VMjXEsNTUe5d3XoqhEWtTdJjUkhlJEnzLZjfHpDvgCMSTvfZQ2DllMy04XIzh56dU8+46fKAu0/Uyev/lL10pjVkkqSMRG+wTplNEDtk79S
D906NvY29WYG9uavG18p455VIiOSjp2lLk1E/xR+XWCt0rWppwQWa0KnGj7c7ystLJhe1W2Foe7xm3zONOnBuPjjk89n/0C0SqbAQ0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvY
moNCjE1IDAgb2JqDQpbIDI3OCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA
wIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MTEgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1NTYgMCAwIDAgMC
AwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA1MDAgMjc4XSANCmVuZG9iag0KMTYgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDE2L1dbIDEgNCAyXSAvUm9vdCAxIDAgUi
9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSAvRml
sdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA2OD4+DQpzdHJlYW0NCnicY2AAgv//GYGkIAMDiKqBUFvAFOMCMMWUBqaYWSHUU6AIUAkfAxOEYoZQLBCKEUJBlbACN
bA8B+tjS2dgAADpeQcJDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxNw0KMDAwMDAwMDAwOCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAxMjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDE4MCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwNDE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDA2MTQgMDA
wMDAgbg0KMDAwMDAwMDc3MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwOTk3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAwMDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMC
A2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDExIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAxMyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDE
0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMTYzOSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAxODQyIDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8
L1NpemUgMTcvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDcgMCBSL0lEWzwzNjNGNDhBNzU5RUE4QzRCQkE5RTA3MEI5RDc0N0MwQj48MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOU
UwNzBCOUQ3NDdDMEI+XSA+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyMTA5DQolJUVPRg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDE3L1Jvb3QgMSAwIFIvSW5m
byA3IDAgUi9JRFs8MzYzRjQ4QTc1OUVBOEM0QkJBOUUwNzBCOUQ3NDdDMEI+PDM2M0Y0OEE3NTlFQThDNEJCQTlFMDcwQjlENzQ3QzBCPl0gL1ByZXYgMjEw
OS9YUmVmU3RtIDE4NDI+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQoyNjA0DQolJUVPRg==</ZKN:inhoud>
				</ZKN:gerelateerde>
			</ZKN:heeftRelevant>
		</ZKN:object>
	</ZKN:vtoDi01>
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Scenario messages


Rapportage Volgnummer 1
Description: Stap 1
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.
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Code Status Omschrijving
CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :


• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


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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Code Status Omschrijving
STVVB00003 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van 1 object element dat moet


de mutatiesoort T of V zijn.
STVVB00004 Als in een vrijbericht het <update> element voorkomt en er sprake is van twee object elementen


dan moet de mutatiesoort W,F of C zijn.
STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met


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







page # 4


Bericht Volgnummer 1
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <ZKN:resultaat>
         <ZKN:omschrijving>Rekest Kinderbescherming</ZKN:omschrijving>
         <ZKN:toelichting>[toelichting]</ZKN:toelichting>
		</ZKN:resultaat>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">true</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Bee</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Frank</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>







page # 5


               <BG:geboortedatum>20101010</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">123456789A</StUF:extraElement>
					</StUF:extraElementen>
				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>123456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
      <ZKN:leidtTot StUF:entiteittype="ZAKBSL">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BSL">
            <ZKN:datumBeslissing>20150101</ZKN:datumBeslissing>
            <ZKN:toelichting>Frank Bee mag bij zijn moeder Mathilde Bee blijven wonen</ZKN:toelichting>
            <ZKN:ingangsdatumWerking>20140401</ZKN:ingangsdatumWerking>
            <ZKN:einddatumWerking>20150401</ZKN:einddatumWerking>
            <StUF:extraElementen>
               <StUF:extraElement naam="periodeduur">012</StUF:extraElement>
               <StUF:extraElement naam="periodeduurEenheid">maand</StUF:extraElement>
               <StUF:extraElement naam="kenmerk">[kenmerk]</StUF:extraElement>
               <StUF:extraElement naam="beslissendeInstantie">[beslissendeInstantie]</StUF:extraElement>
               <StUF:extraElement naam="uitvoerendeInstantie">[uitvoerendeInstantie]</StUF:extraElement>
				</StUF:extraElementen>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:leidtTot>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>
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Rapportage Volgnummer 2
Description: Stap 2
Status: VALIDATED


Code Status Omschrijving


CORV000020 Minimaal één van de volgende elementen moet gevuld zijn:
• sub.telefoonnummer en
• sub.emailadres.


CORV000021 Het element sub.telefoonnummer moet gevuld zijn als
• ../../omschrijving=”moeder”, en
• ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving= ”Client (ongeboren kind)”.


CORV000022 Check de definitie en locatie van de extra elementen :
• periodeduur,
• periodeduurEenheid,
• kenmerk,
• beslissendeInstatie en
• uitvoerendeInstantie.


CORV000023 Check de definitie en locatie van de  extra elementen:
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer en
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000024 Als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan heeft minimaal één van de
volgende (extra) elementen een waarde:
• inp.bsn,
• RNI-nummer,
• vreemdelingennummer,
• beschrijvendeIdentificatie.


CORV000025 De elementen voornamen en geslachtsnaam zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk
is aan “Client (kind)”. M.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam ingevuld
zijn.


CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”
mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.
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Code Status Omschrijving
CORV000027 Alleen als het element ../../../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)”


mag het element //heeftAlsBelanghebbende voorkomen. In dat geval is het element
//heeftAlsBelanghebbende/omschrijving gelijk aan “moeder”.


CORV000028 Check de definitie en locatie van de extra elementen:
• instantie en
• indicatieAmbtshalve.


STV0000016 indicatorHistorie mag alleen voorkomen in element vraag in vrij bericht
STV0000100 het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de


elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid'
en 'StUF:tijdstipRegistratie'


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


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


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


STVVB00005 De volgende structuur is verplicht: 1 element <stuurgegevens>, 0 of 1 element <parameters> met
een vrij te definieren structuur, 0, 1 of meer elementen <melding>, 0, 1 of meer elementen voor
entiteiten met al dan niet verschillende entiteittypen (fundamenteel, relatie of tabel), 0, 1 of meer
elementen <update>, 0 of 1 element <vraag>, 0 of 1 element <antwoord>, 0 of 1 element
<zaakinfo>.
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Bericht Volgnummer 2
<ZKN:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer RvdK]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie RvdK]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>[OIN-nummer  gemeente A]</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>[applicatie gemeente A]</StUF:applicatie>
         <StUF:administratie>Administratie 1</StUF:administratie>
		</StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1200</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>201501011400</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
	</ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>12345</ZKN:identificatie>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="instantie">[instantie]</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">true</StUF:extraElement>
		</StUF:extraElementen>
      <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:isVan>
      <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Bee</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voorvoegselGeslachtsnaam>De</BG:voorvoegselGeslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Frank</BG:voornamen>
               <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
               <BG:geboortedatum>20101010</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">123456789A</StUF:extraElement>
					</StUF:extraElementen>
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				</ZKN:natuurlijkPersoon>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
		</ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:identificatie>123456789</ZKN:identificatie>
            <ZKN:isVan>
               <ZKN:gerelateerde>
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
					</ZKN:gerelateerde>
				</ZKN:isVan>
			</ZKN:gerelateerde>
		</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
      <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
            <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
			</ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:datumStatusGezet>20150101</ZKN:datumStatusGezet>
		</ZKN:heeft>
	</ZKN:object>
</ZKN:notificatieDi01>





