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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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>8143be7d-529d-4b61-8580-71b45954f3ac</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408505</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>8d84b15a-0852-403a-99a4-bae469b83a57</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 01 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>440196838</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>



page # 6

               </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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Smith</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Dave</BG:voornamen>
               <BG:sub.telefoonnummer>0900 123456</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
               </ZKN:gerelateerde>
            </ZKN:isVan>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
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      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>ce033b9e-6ab7-4a94-a0ce-b81a5234e710</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408514</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>4cb4d016-3017-4a69-b6bc-d03bce7e8372</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 02 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="RNI-nummer">182747658</StUF:extraElement>
                  <StUF:extraElement naam="vreemdelingennummer">123456789</StUF:extraElement>
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               </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>012345678912</BG:vestigingsNummer>
               <BG:handelsnaamVerkort>Acme Inc</BG:handelsnaamVerkort>
               <BG:sub.telefoonnummer>0900 123456</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:vestiging>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
               </ZKN:gerelateerde>
            </ZKN:isVan>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
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      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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.
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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 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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>ab8c5289-cea7-4c42-adc4-b8baa2ccb25d</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2014111117040852</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>96ead1b5-dc76-40c5-9b4d-d02742de21af</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 03 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="urgentie">Laag</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="rolJeugdzorgVerzoeker">hulpverlener</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="gezinsgeschiedenis">bla bla bla</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>20141230</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
               </StUF:extraElementen>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
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         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (ongeboren kind)</ZKN:omschrijving>
      </ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Jen</BG:voornamen>
               <BG:sub.telefoonnummer>0900 123456</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>test@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
               </ZKN:gerelateerde>
            </ZKN:isVan>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
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      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>eaf98256-6ebd-4806-b402-be94a509e423</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408524</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>67385164-c1d9-4d20-8144-453ef427d159</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 04 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
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               </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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Lisa</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:aoa.postcode>1234AA</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>0800123456</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>test@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">bla bla bla</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
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            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1f429f50-affb-4826-a242-03cdc3127f63</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408532</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>2d508b64-4a9d-48ff-b8ec-8dba7491af33</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 05 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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>20141225</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
               </StUF:extraElementen>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
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         <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>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>2010</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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:gor.straatnaam>asasd</BG:gor.straatnaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1212122</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR"/>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
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         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</ZKN:inhoud>
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         </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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>7926a90b-8724-45b9-82e0-5319cdba4ee0</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408537</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>d5a5947b-deea-4c87-855e-977672b06af0</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 06 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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>20141225</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
               </StUF:extraElementen>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>



page # 37

         <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>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</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 StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364772437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>John</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20050101</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">
               <BG:inp.bsn>364372437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">4</StUF:extraElement>
               </StUF:extraElementen>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
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      </ZKN:heeftBetrekkingOp>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1219482</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <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:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
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               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>f378df78-c113-4e12-b4ca-d12ad8b7d5cd</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2014111117040854</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>8d41f890-061e-47d1-9f18-ccc69306cc19</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 07 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
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               </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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1219482</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>mother@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
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      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>67dc1a9b-ae41-4794-a168-ec01d429f000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408546</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>ce445913-11e4-4c89-8396-ef5d97a66686</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 08 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
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                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
               </BG:verblijfsadres>
               <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 StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364772437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>John</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20050101</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
               </BG:verblijfsadres>
               <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 StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364372437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</BG:geboortedatum>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
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               </BG:verblijfsadres>
               <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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1219482</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>mother@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>564738295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Price</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Matthew</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
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                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1212121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
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            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>98414cf0-16a8-45d6-beee-8378691b6de9</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408554</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>43607ede-c878-4e51-abb4-b4830acf3e46</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 09 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
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               </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>ggz</BG:handelsnaamVerkort>
               <BG:sub.telefoonnummer>020-3457899</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:vestiging>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>voogd</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
                  <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
               </ZKN:gerelateerde>
            </ZKN:isVan>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
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      <ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC">
            <ZKN:identificatie>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>278abec9-1445-403c-bd74-b27d2c617ae9</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408563</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>4cccaeaf-eedb-4366-a05f-474593b7c11c</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 10 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
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               </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">
               <BG:inp.bsn>364772437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>John</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20050101</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 StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364372437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
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                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1219482</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>mother@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">safety</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>564730295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Price</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Matthew</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1242121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">safety</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>567738295</BG:inp.bsn>
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               <BG:geslachtsnaam>Bolders</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Mark</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1912121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">safety</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>564788295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Lobbers</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6712AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>6</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1217121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">safety</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
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         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>a36bf5a0-5768-4ee5-99c0-b0dd68dbc3cd</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408572</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>a4ee298e-9618-4ed3-8a60-0fa012224c24</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 11 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>



page # 72

               </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">
               <BG:inp.bsn>364772437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>John</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20050101</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 StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364372437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
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                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1219482</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>mother@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">false</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="redenGeenInformering">decided not to tell</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>564730295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Price</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Matthew</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1242121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>567738295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Bolders</BG:geslachtsnaam>
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               <BG:voornamen>Mark</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1912121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>564788295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Lobbers</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6712AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>6</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1217121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
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               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</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:tns="http://wizportaal.solviteers.nl/xml/stuf/corv/0904">
   <ZKN:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>Solviteers</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>Solviteers</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker>exectoken-348470</StUF:gebruiker>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>KINGSTP</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>6415a172-a877-4b11-a23e-7a927031b752</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20141111170408577</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>
   </ZKN:stuurgegevens>
   <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">
      <ZKN:identificatie>fe0944f2-8297-4852-b37a-7c84df222330</ZKN:identificatie>
      <ZKN:omschrijving>Test 12 made by Ryan</ZKN:omschrijving>
      <ZKN:startdatum>20141104</ZKN:startdatum>
      <ZKN:registratiedatum>20141107</ZKN:registratiedatum>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="datumIndiening">20141111</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:inp.bsn>364872437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Steve</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20030101</BG:geboortedatum>
               <StUF:extraElementen>
                  <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
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               </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">
               <BG:inp.bsn>364772437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>John</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20050101</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 StUF:entiteittype="OBJ">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>364372437</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Jones</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Luke</BG:voornamen>
               <BG:geboortedatum>20100101</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 StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>678998760</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Piper</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Billy</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
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                  <BG:aoa.huisnummer>5</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1219482</BG:sub.telefoonnummer>
               <BG:sub.emailadres>mother@example.com</BG:sub.emailadres>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>moeder</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsBelanghebbende StUF:entiteittype="ZAKBTRBLH">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
               <BG:inp.bsn>564730295</BG:inp.bsn>
               <BG:geslachtsnaam>Price</BG:geslachtsnaam>
               <BG:voornamen>Matthew</BG:voornamen>
               <BG:verblijfsadres>
                  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Wageningen</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Kerkstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                  <BG:aoa.postcode>6812AD</BG:aoa.postcode>
                  <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
                  <BG:begindatumVerblijf>0</BG:begindatumVerblijf>
               </BG:verblijfsadres>
               <BG:sub.telefoonnummer>06-1242121</BG:sub.telefoonnummer>
            </ZKN:natuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
         <ZKN:omschrijving>vader</ZKN:omschrijving>
         <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="indicatieGeinformeerd">true</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">1</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">2</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="clientvolgnummer">3</StUF:extraElement>
         </StUF:extraElementen>
      </ZKN:heeftAlsBelanghebbende>
      <ZKN:heeftAlsUitvoerende StUF:entiteittype="ZAKBTRUTV">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BTR">
            <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW">
               <ZKN:achternaam>Spensor-Huntville-Jones</ZKN:achternaam>
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               <ZKN:voorletters>J, C</ZKN:voorletters>
               <ZKN:geslachtsaanduiding>O</ZKN:geslachtsaanduiding>
               <ZKN:telefoonnummer>030 1234 4331</ZKN:telefoonnummer>
            </ZKN:medewerker>
            <ZKN:nietNatuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NNP">
               <BG:inn.nnpId>123456789</BG:inn.nnpId>
               <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
               <BG:statutaireNaam>Acme Inc.</BG:statutaireNaam>
            </ZKN:nietNatuurlijkPersoon>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftAlsUitvoerende>
      <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
         <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
            <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
               <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>Z0001</ZKN:identificatie>
            <ZKN:dct.omschrijving>Verzoek tot onderzoek RvdK</ZKN:dct.omschrijving>
            <ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>Onderzoeksverzoek</ZKN:dct.omschrijvingGeneriek>
            <ZKN:creatiedatum>20141111</ZKN:creatiedatum>
            <ZKN:titel>Onderzoekverzoek voor Z0001</ZKN:titel>
            <ZKN:formaat>PDF</ZKN:formaat>
            <ZKN:taal>Nederlands</ZKN:taal>
            <ZKN:status>Gesloten</ZKN:status>
            <ZKN:vertrouwelijkAanduiding>VERTROUWELIJK</ZKN:vertrouwelijkAanduiding>
            <ZKN:auteur>B. Boomer</ZKN:auteur>
            <ZKN:link>file1.pdf</ZKN:link>
            <ZKN:inhoud StUF:bestandsnaam="file1.pdf">FSsijg==</ZKN:inhoud>
         </ZKN:gerelateerde>
      </ZKN:heeftRelevant>
   </ZKN:object>
</ZKN:vtoDi01>


