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1

Inleiding

De berichten die worden aangeboden aan het Aansluitpunt Rechtspraak volgens Berichtenboek 4, worden
door de Rechtspraak gevalideerd. Indien niet aan de validaties wordt voldaan dan volgt er een foutmelding.
De Rechtspraak voegt daar (in steeds meer gevallen) een mogelijke oorzaak aan toe, zodat het voor de
dienstverlener/zaakbetrokkene duidelijker is wat er mis is gegaan.
Dit document bevat een overzicht van de validaties die op de berichten worden toegepast en de
bijbehorende foutmeldingen en mogelijke oorzaken wanneer er validaties falen.
Afhankelijk van de inhoud van een bericht kunnen bepaalde validaties niet van toepassing zijn. Met het
Aanleveren document bericht kunnen bijvoorbeeld zowel correspondentieberichten als stukken worden
aangeleverd door een partij aan de Rechtspraak. De validaties voor correspondentieberichten zijn echter niet
helemaal hetzelfde als die voor stukken.
Meestal hebben de validaties betrekking op het controleren of aangeleverde gegevens juist zijn. Er zijn
echter ook regels opgenomen die bepaalde (niet relevante) gegevens negeren indien deze worden
aangeleverd. Genegeerde gegevens leiden niet tot foutmeldingen.
Structuur van het document
In hoofdstuk twee worden de generieke berichtvalidaties beschreven die op elk bericht van toepassing zijn.
In de daaropvolgende hoofdstukken is per bericht in Berichtenboek 4 aangegeven:



De validaties die van toepassing zijn.
De foutcode en bijbehorende mogelijke oorzaak die wordt teruggegeven in ofwel BD-023006
Foutmelding (bij berichten die om gegevens verzoeken) ofwel BD-023007 Verwerkingsresultaat
(bij berichten die gegevens aanleveren).

Omdat we van de zaakindiening voor een Handelsvordering twee varianten kennen (art. 112 Rv
respectievelijk art. 113 Rv) die enigszins verschillen wat betreft de validaties die van toepassing zijn, zijn
deze twee varianten in een eigen hoofdstuk opgenomen.
Relatie met andere documenten
De berichten waarnaar in de diverse hoofdstukken wordt verwezen zijn beschreven in het document
“Berichtenboek 4 – Technisch koppelvlak” (zie [1] in 1.1 Referenties).
Verder maakt dit document onderdeel uit van de “Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie”. Deze
documentatie legt verder uit hoe het Berichtenboek 4 koppelvlak gebruikt moet worden en bestaat uit een
aantal documenten (zie [2,3,4] in 1.1 Referenties).

1.1

Referenties

Nr
[1]

Document
Berichtenboek 4 – Technisch koppelvlak

[2]

Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie –
Algemene informatie
Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie –
Procesbeschrijving Civiel

[3]

[4]

Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie –
Procesbeschrijving Bestuur

Opmerking
Dit document beschrijft het technisch koppelvlak: welke
interactieprocessen er worden ondersteund en uit welke
bedrijfstransacties en bedrijfsdocumenten deze bestaan.
Dit document beschrijft algemene uitgangspunten in het
gebruik van het koppelvlak.
Dit document beschrijft de samenhang tussen de gedefinieerde
interactieprocessen en de informatie die bij deze interactieprocessen wordt uitgewisseld voor civiele zaken.
Dit document beschrijft de samenhang tussen de gedefinieerde
interactieprocessen en de informatie die bij deze interactieprocessen wordt uitgewisseld voor bestuurszaken.
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Generieke berichtvalidaties

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast op alle inkomende berichten. Voor de overzichtelijkheid staan ze hier gegroepeerd.
Ze worden alleen hier vermeld en niet bij de afzonderlijke berichten.
Validatie

Foutcode

Fout
omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

Het bericht moet aan de XSD voldoen.

02

Ongeldig
bericht

02.1

Het bericht voldoet niet aan de XSD.

De aangeleverde dienstbemiddelaar via de verzender
moet overeen komen met de dienstbemiddelaar zoals
die bekend is bij de aansluiting van de ketenpartner

02

Ongeldig
bericht

02.13

Het bericht bevat een ongeldige dienstbemiddelaar.

De Verzender met het hoogste volgnummer moet een
OIN of een BAR nummer zijn (soort registratie
ongelijk aan 08 of 15).

02

Ongeldig
bericht

02.16

De structuur van de verzendende en/of ontvangende partij(en)
in de header is niet correct.

Als de Verzender met het hoogste volgnummer een
BAR nummer is, dan moet het een Advocaat zijn
(soort registratie = '08' en het BAR-nummer begint
met een 'A').

02

Ongeldig
bericht

02.16

De structuur van de verzendende en/of ontvangende partij(en)
in de header is niet correct.

De verzender in de header moet een geldige structuur
bevatten

02

Ongeldig
bericht

02.16

De structuur van de verzendende en/of ontvangende partij(en)
in de header is niet correct.

De juiste XSD moet kunnen worden bepaald

02

Ongeldig
bericht

02.17

Het bericht is geen bekend berichttype

Wanneer de Verzender met het hoogste volgnummer
een advocaat is (soort registratie = '08' en het
barnummer met een 'A' begint) dan moet deze bekend
zijn in LAT.

20

Ongeldig
persoon

20.23

De Registratieve Relatie van de Verzender Partij met het
hoogste volgnummer betreft een BAR nummer maar deze
komt NIET voor in de Landelijke Advocaten Tabel (LAT)
van de Rechtspraak.
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Wanneer de Verzender met het hoogste volgnummer
een advocaat is dan mag deze niet zijn geschorst.

20

Ongeldig
persoon

20.26

De advocaat is overleden, geschrapt of geschorst

Wanneer de Verzender met het hoogste volgnummer
een advocaat is dan mag deze niet zijn overleden.

20

Ongeldig
persoon

20.26

De advocaat is overleden, geschrapt of geschorst

Wanneer de Verzender met het hoogste volgnummer
een advocaat is dan mag deze niet zijn geschrapt.

20

Ongeldig
persoon

20.26

De advocaat is overleden, geschrapt of geschorst
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BD-023008 Zaakindiening Handelsvordering (art. 112 Rv)

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij de indiening van een Handelsvordering zaak (art. 112 Rv).
Validatie

Foutcode

Fout
omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De Uiterste Datum Verschijnen Verweerder moet in de toekomst
liggen.

02

Ongeldig bericht

02.3

De Uiterste Datum
Verschijnen Verweerder ligt NIET in de
toekomst.

Indieningswijze moet een waarde uit de bijbehorende codelijst bevatten

02

Ongeldig bericht.

02.14

Opgegeven indieningswijze is geen '01' of
'02 '

Indien de indicatie vrijwaring '1' is dan dient er een zaakidentificatie te
worden opgegeven.

11

Ongeldige
Zaaktypering

11.1

Indicatie vrijwaring = '1' maar er is GEEN
zaakidentificatie opgegeven.

De Gemachtigde eiser heeft voor elke eiser een Relatie Betrokkenheid
Persoon met Soort Relatie Persoon 04 (vertegenwoordigt).

12

Ongeldige Relatie
Betrokkenheid

12.2

De relaties tussen de personen zijn NIET
correct.
De Gemachtigde eiser (Rol = 113) heeft
NIET voor elke eiser (Rol = 53) een Relatie
Betrokkenheid Persoon met Soort Relatie
Persoon = 04 (vertegenwoordigt).

Soort Juridische Vordering moet een waarde uit de bijbehorende
codelijst hebben.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.1

Soort Juridische Vordering heeft GEEN
waarde uit de codelijst.

Als de Juridische Vordering een geldelijk belang betreft dan moet er
een bedrag zijn ingevuld.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.3

De Juridische Vordering betreft een
geldelijk belang en er is GEEN bedrag
ingevuld OF de Juridische Vordering is
'onbepaald' en er is een bedrag ingevuld.

Als de Juridische Vordering 'onbepaald' is dan mag er geen bedrag zijn
ingevuld.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.3

De Juridische Vordering betreft een
geldelijk belang en er is GEEN bedrag
ingevuld OF de Juridische Vordering is
'onbepaald' en er is een bedrag ingevuld.
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Als de Juridische Vordering, van een vrijwaringzaak, een geldelijk
belang betreft dan moet het bedrag 0,01 of hoger zijn.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.5

De Juridische Vordering betreft een
geldelijk belang en het bedrag is NIET meer
dan 0 euro.

Zittingsplaats heeft een waarde uit de bijbehorende referentielijst.

15

Ongeldig
Gerecht

15.1

Zittingsplaats.Code komt niet voor in de
referentielijst.
Zie referentielijst TKANTON_RI.

De combinatie van Gerecht en Zittingsplaats moet geldig zijn.

15

Ongeldig
Gerecht

15.2

De combinatie van Gerecht en Zittingsplaats
is NIET geldig.

Gerecht mag alleen een rechtbank zijn.

15

Ongeldig
Gerecht

15.3

Gerecht is GEEN rechtbank.

Gerecht moet voorkomen in de bijbehorende referentielijst

15

Ongeldig
Gerecht

15.4

Gerecht.Code komt niet voor in de
referentielijst.
Zie referentielijst TARROND_RI.
Opm: In de Pilotperiode voor Civiel 1.0 zijn
alleen Rechtbank Midden Nederland en
Rechtbank Gelderland toegestaan.

Bij een NL adres moet de woonplaats zijn aangegeven.
Bij een zaakindiening geldt dit voor elke eisende partij (rol 53)

17

Ongeldig adres

17.7

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Nederlands adres is geen
woonplaats gevuld.

Voor een eisende partij (rol 53) met een Nederlands adres (openbare
ruime) moeten de volgende velden aanwezig zijn: Postcode,
huisnummer, straat, woonplaats.

17

Ongeldig adres

17.8

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Nederlands adres (Openbare ruimte)
zijn NIET al de volgende gegevens
aanwezig: Postcode, Huisnummer, Naam
openbare ruimte, Woonplaats.

Voor een eisende partij (rol 53) met een Nederlands adres met Postbus
moeten de volgende velden aanwezig zijn: Postbusnummer, Postcode,
woonplaats.

17

Ongeldig adres

17.9

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Nederlands adres (Postbus) zijn
NIET al de volgende gegevens aanwezig:
Postbusnummer, Postcode, Woonplaats.

Opm: In de Pilotperiode voor Civiel 1.0 zijn alleen Rechtbank Midden
Nederland en Rechtbank Gelderland toegestaan.
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Als een woonplaats is opgenomen bij een Nederlands adres, dan moet
deze voorkomen in de bijbehorende referentielijst.

17

Ongeldig adres

17.10

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Woonplaats heeft NIET een waarde uit de
referentielijst TWOONPL.

Als een buitenlands adres aanwezig is bij de eiser, moeten Adresregel 1
en land gevuld zijn.

17

Ongeldig adres

17.11

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Buitenlands adres is er GEEN Land
gevuld.

Als een buitenlands adres aanwezig is moet het land een waarde
hebben uit de bijbehorende referentielijst.

17

Ongeldig Adres

17.12

Het adres van de eiser (Rol = 53) of
verweerder (Rol = 54) is NIET geldig.
Land heeft GEEN waarde uit de
referentielijst TLAND_ISO.

Soort adres moet een geldige waarde hebben uit de bijbehorende
codelijst.

17

Ongeldig adres

17.13

Het adres van de eiser (Rol = 53) of
verweerder (Rol = 54) is NIET geldig.
Soort adres heeft GEEN waarde uit de
codelijst.

Adres verweerder (rol 54): indien Nederlands adres, dan moet de
woonplaats aanwezig zijn

17

Ongeldig adres

17.14

Het adres van de verweerder (Rol = 54) is
NIET geldig.
Bij een Nederlands adres (Openbare ruimte
of Postbus) is GEEN Woonplaats aanwezig.

Als een buitenlands adres aanwezig is bij de verweerder, moeten
Adresregel 1 en land gevuld zijn.

17

Ongeldig adres

17.15

Het adres van de verweerder (Rol = 54) is
NIET geldig.
Bij een Buitenlands adres is er GEEN Land
gevuld.

Bij een betrokkene mag maximaal één adres worden opgenomen.

17

Ongeldig adres

17.18

Een betrokkene mag maximaal beschikken
over 1 adres.

Er is precies 1 persoon met de rol 113 (Gemachtigde eiser).

20

Ongeldig persoon

20.1

Er is NIET precies 1 persoon met de rol 113
(Gemachtigde eiser).

Er is minimaal 1 persoon met de rol 53 (Eiser).

20

Ongeldig persoon

20.2

Er is NIET minimaal 1 persoon met de rol
53 (Eiser).
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Er is minimaal 1 persoon met de rol 54 (Verweerder).

20

Ongeldig persoon

20.3

Er is NIET minimaal 1 persoon met de rol
54 (Verweerder).

Eisers en verweerders hebben Soort Persoon 02 (procespartij).

20

Ongeldig persoon

20.4

De combinatie van Rol en Soort Persoon is
NIET geldig.
Eisers (Rol = 53) en verweerders (Rol = 54)
hebben NIET Soort Persoon = 02
(procespartij).

De Gemachtigde eiser heeft Soort Persoon 05 (vertegenwoordiger).

20

Ongeldig persoon

20.5

De combinatie van Rol en Soort Persoon is
NIET geldig.
De Gemachtigde eiser (Rol = 113) heeft
NIET Soort Persoon = 05
(vertegenwoordiger).

De Gemachtigde eiser moet een BAR nummer hebben (soort registratie
= 08).

20

Ongeldig persoon

20.6

De Gemachtigde eiser (Rol = 113) heeft
GEEN BAR nummer (soort registratie =
08).

De betrokkenheid persoon beschikt over een Soort persoon die een
waarde heeft uit de bijbehorende codelijst.

20

Ongeldig
persoon

20.7

Soort persoon heeft GEEN waarde uit de
codelijst.

Is een eisende partij (rol 53) een Natuurlijk Persoon dan moet de
Voornaam gevuld te zijn.

20

Ongeldig
persoon

20.13

Voor een eisende partij (Rol = 53) die een
Natuurlijk Persoon is er GEEN Voornaam
gevuld.

Voor een eisende partij (rol 53) mag de geboortedatum niet in de
toekomst liggen.

20

Ongeldig
persoon

20.14

Voor een eisende partij (Rol = 53) ligt de
geboortedatum in de toekomst.

Is een partij (rol 53/54) een Niet Natuurlijk Persoon dan moet er een
Rechtsvorm zijn aangegeven.

20

Ongeldig
persoon

20.15

Voor een partij (Rol = 53 of 54) die een
Niet Natuurlijk Persoon is is er GEEN
Rechtsvorm aangegeven.

Bij een verwerende partij (rol 54) moeten Voornaam en voorletters
aanwezig zijn als het om een Natuurlijk Persoon gaat.

20

Ongeldig
persoon

20.16

Bij een verwerende partij (Rol = 54) die een
Natuurlijk Persoon is zijn er GEEN
voorletters of voornaam aanwezig.
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Vervallen: Voor een verwerende partij (rol 54) moet Datum Bezorging
in het verleden liggen of gelijk zijn aan het moment dat het bericht bij
de Rechtspraak is binnen gekomen.

20

Ongeldig
persoon

20.18

Als er een Bezorging.Datum is aangegeven
bij een Betrokkenheid Persoon dan mag
deze NIET later zijn dan het moment dat het
bericht bij de Rechtspraak is binnen
gekomen. Ofwel de datum moet in verleden
liggen of op de datum van de indiening.

Betrokkenheid Persoon.Identificatie moet uniek zijn binnen het bericht.

20

Ongeldig persoon

20.20

Betrokkenheid Persoon.Identificatie is
NIET uniek binnen het bericht.

Gemachtigde eiser moet gelijk zijn aan de verzendende partij met het
hoogste volgnummer.

20

Ongeldig persoon

20.21

De Registratieve Relatie van de
Gemachtigde eiser (Rol = 113) is NIET
gelijk aan de Registratieve Relatie van de
verzendende partij met het hoogste
volgnummer.

Rol heeft een waarde uit de bijbehorende codelijst.

20

Ongeldig
persoon

20.25

Rol heeft GEEN waarde conform de
codelijst.

Een 'Termijn verschijnen Verweerder' moet groter of gelijk zijn aan 1
of kleiner of gelijk aan 180.

20

Ongeldig persoon

20.27

Termijn verschijnen Verweerder' is kleiner
dan 1 of groter dan 180.

De Uiterste Datum Verschijnen Verweerder moet in de toekomst
liggen.

20

Ongeldig
persoon

20.28

Uiterste Datum Verschijnen Verweerder'
ligt niet in de toekomst.

Als op Zaakniveau een 'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' wordt
opgegeven mag niet tegelijk bij 1 of meerdere verweerders een
'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' of een 'Termijn Verschijnen
Verweerder' zijn opgegeven

20

Ongeldig persoon

20.29

Op Zaakniveau wordt een 'Uiterste Datum
Verschijnen Verweerder' opgegeven en
tegelijk is bij 1 of meerdere verweerders een
'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' of
een 'Termijn Verschijnen Verweerder'
opgegeven
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Bij Indieningswijze 112 moet bij een verweerder met een Nederlands
adres een 'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' worden
opgegeven

20

Ongeldig persoon

20.31

Bij indieningswijze = HV112: Een
verweerder heeft een Nederlands adres en
bij die verweerder is een 'Uiterste Datum
Verschijnen Verweerder' niet opgegeven
(Termijn Verschijnen Verweerder doet niet
ter zake) en dit gegeven is ook niet op
zaakniveau aangegeven

Bij Indieningswijze 112 moet bij een verweerder met een onbekend
adres, een 'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' worden
opgegeven

20

Ongeldig persoon

20.32

Bij indieningswijze = HV112: Een
verweerder heeft een onbekend adres en bij
die verweerder is een 'Uiterste Datum
Verschijnen Verweerder' niet opgegeven
(Termijn Verschijnen Verweerder doet niet
ter zake) en dit gegeven is ook niet op
zaakniveau aangegeven

Voor een verweerder mag de advocaat van de eiser alleen OF de
Uiterste datum verschijnen OF de Termijn Verschijnen aangeven.

20

Ongeldig persoon

20.33

Een verweerder heeft zowel een 'Uiterste
Datum Verschijnen Verweerder' als een
'Termijn Verschijnen Verweerder'

Voor alle verweerders moet de advocaat van de eiser OF de Uiterste
datum verschijnen OF de Termijn Verschijnen aangeven.

20

Ongeldig persoon

20.34

Er is geen 'Uiterste datum verschijnen
verweerder' op Zaakniveau aangegeven en
er is niet voor elke verweerder (rol = 54)
een 'Uiterste datum verschijnen verweerder'
OF een 'Termijn verschijnen verweerder'
aangegeven.

De Document Classficatiecode heeft een geldige waarde
(onafhankelijk van rechtsgebied).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.1

De Document Classificatiecode is NIET
geldig binnen het rechtsgebied

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is het Mime
Content Type gelijk aan 'application/pdf'.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.1

Type document is gelijk aan 01 (document)
maar het Mime Content Type is NIET gelijk
aan 'application/pdf'.

Een document moet een geldig PDF/A formaat hebben.

23

Ongeldig Pdfformaat

23.1

De aangeleverde bijlage betreft NIET
daadwerkelijk een PDF/A, conform
aangegeven mime-type in het bericht, maar
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een ander niet geaccepteerd formaat (bijv.
word/excel/jpg/etc).

Bestanden die een virus bevatten, worden niet geaccepteerd

24

Ongeldig
document

-

-

De bestandsgrootte van de bijlage is gelijk aan 0 KB

24

Ongeldig
document

24.1

De bestandsgrootte van de bijlage is 0 KB.

De bestandsgrootte van de bijlage is meer dan of gelijk aan een
geconfigureerd limiet (bijvoorbeeld 10 MB)

24

Ongeldig
document

24.2

De bestandsgrootte is groter dan de
toegestane limiet (zie het technisch
procesreglement).

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is er een url
gevuld.

24

Ongeldig
document

24.5

Type document is gelijk aan 01 (document)
maar het Mime Content Id is NIET gevuld.

Als Mime Content Type 'application/pdf' is dan moet Mime Content Id
gevuld zijn

24

Ongeldig
document

24.6

Mime Content Type is 'application/pdf'
maar Mime Content Id is NIET gevuld.

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan moet de
bestandsgrootte kunnen worden bepaald.

24

Ongeldig
document

24.10

De bestandsgrootte kan niet worden bepaald
doordat het bestand ontbreekt, de Mime
Content Id onjuist is, het bestand een virus
bevat of een andere oorzaak.

Betrokkenheid Persoon.Rol mag alleen 53 (eiser), 54 (verweerder) of
113 (gemachtigde eiser) zijn. Als er personen met andere rollen in het
bericht zijn opgenomen dan worden deze personen genegeerd.

-

-

-

-

Alleen relaties tussen gemachtigde eiser en eiser(s) met Soort Relatie
Persoon 04 zijn toegestaan. Andere relaties dan tussen gemachtigde
eiser en eiser(s) worden genegeerd.

-

-

-

-

Adres eiser (rol 53): Als een huisletter is opgegeven dan wordt deze
niet opgeslagen (een ketenpartij moet de letter in de
huisnummertoevoeging opnemen)

-

-

-

-
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Adres eiser (rol 53): Als een buitenlands adres aanwezig worden
adresregel 2 t/m 6 genegeerd.

-

-

-

-

Adres verweerder (rol 54): Indien een Nederlands adres, dan worden
andere gegevens dan de woonplaats genegeerd.

-

-

-

-

Adres verweerder (rol 54):
Als een buitenlands adres aanwezig: Adresregel 2 t/m 6 worden
genegeerd (worden niet gebruikt in MR en MWO).

-

-

-

-

Vervallen: Voor een andere rol dan verweerder (rol 54) (bijv eiser,
gemachtigde), wordt de datum bezorging genegeerd.

-

-

-

-

De Toegang.SNG code wordt genegeerd voor elke verweerder in een
HV112 indiening

-

-

-

-
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4

BD-023008 Zaakindiening Handelsvordering (art. 113 Rv)

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij de indiening van een Handelsvordering zaak (art. 113 Rv).
Validatie

Foutcode

Fout
omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De Uiterste Datum Verschijnen Verweerder moet in de toekomst
liggen.

02

Ongeldig bericht

02.3

De Uiterste Datum
Verschijnen Verweerder ligt NIET in de
toekomst.

Indieningswijze moet een waarde uit de bijbehorende codelijst
bevatten

02

Ongeldig bericht.

02.14

Opgegeven indieningswijze is geen '01' of
'02 '

Indien de indicatie vrijwaring '1' is dan dient er een zaakidentificatie
te worden opgegeven.

11

Ongeldige
Zaaktypering

11.1

Indicatie vrijwaring = '1' maar er is GEEN
zaakidentificatie opgegeven.

De Gemachtigde eiser heeft voor elke eiser een Relatie Betrokkenheid
Persoon met Soort Relatie Persoon 04 (vertegenwoordigt).

12

Ongeldige Relatie
Betrokkenheid

12.2

De relaties tussen de personen zijn NIET
correct.
De Gemachtigde eiser (Rol = 113) heeft
NIET voor elke eiser (Rol = 53) een Relatie
Betrokkenheid Persoon met Soort Relatie
Persoon = 04 (vertegenwoordigt).

Soort Juridische Vordering moet een waarde uit de bijbehorende
codelijst hebben.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.1

Soort Juridische Vordering heeft GEEN
waarde uit de codelijst.

Als de Juridische Vordering een geldelijk belang betreft dan moet er
een bedrag zijn ingevuld.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.3

De Juridische Vordering betreft een geldelijk
belang en er is GEEN bedrag ingevuld OF de
Juridische Vordering is 'onbepaald' en er is
een bedrag ingevuld.

Als de Juridische Vordering 'onbepaald' is dan mag er geen bedrag
zijn ingevuld.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.3

De Juridische Vordering betreft een geldelijk
belang en er is GEEN bedrag ingevuld OF de
Juridische Vordering is 'onbepaald' en er is
een bedrag ingevuld.
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Als de Juridische Vordering, van een vrijwaringzaak, een geldelijk
belang betreft dan moet het bedrag 0,01 of hoger zijn.

14

Ongeldige
Juridische
Vordering

14.5

De Juridische Vordering betreft een geldelijk
belang en het bedrag is NIET meer dan 0
euro.

Zittingsplaats heeft een waarde uit de bijbehorende referentielijst.

15

Ongeldig
Gerecht

15.1

Zittingsplaats.Code komt niet voor in de
referentielijst.
Zie referentielijst TKANTON_RI.

De combinatie van Gerecht en Zittingsplaats moet geldig zijn.

15

Ongeldig
Gerecht

15.2

De combinatie van Gerecht en Zittingsplaats
is NIET geldig.

Gerecht mag alleen een rechtbank zijn.

15

Ongeldig
Gerecht

15.3

Gerecht is GEEN rechtbank.

Gerecht moet voorkomen in de bijbehorende referentielijst

15

Ongeldig
Gerecht

15.4

Gerecht.Code komt niet voor in de
referentielijst.
Zie referentielijst TARROND_RI.
Opm: In de Pilotperiode voor Civiel 1.0 zijn
alleen Rechtbank Midden Nederland en
Rechtbank Gelderland toegestaan.

Bij een NL adres moet de woonplaats zijn aangegeven.
Bij een zaakindiening geldt dit voor elke eisende partij (rol 53)

17

Ongeldig adres

17.7

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Nederlands adres is geen woonplaats
gevuld.

Voor een eisende partij (rol 53) met een Nederlands adres (openbare
ruime) moeten de volgende velden aanwezig zijn: Postcode,
huisnummer, straat, woonplaats.

17

Ongeldig adres

17.8

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Nederlands adres (Openbare ruimte)
zijn NIET al de volgende gegevens
aanwezig: Postcode, Huisnummer, Naam
openbare ruimte, Woonplaats.

Voor een eisende partij (rol 53) met een Nederlands adres met
Postbus moeten de volgende velden aanwezig zijn: Postbusnummer,
Postcode, woonplaats.

17

Ongeldig adres

17.9

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Nederlands adres (Postbus) zijn
NIET al de volgende gegevens aanwezig:
Postbusnummer, Postcode, Woonplaats.

Opm: In de Pilotperiode voor Civiel 1.0 zijn alleen Rechtbank Midden
Nederland en Rechtbank Gelderland toegestaan.
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Als een woonplaats is opgenomen bij een Nederlands adres, dan moet
deze voorkomen in de bijbehorende referentielijst.

17

Ongeldig adres

17.10

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Woonplaats heeft NIET een waarde uit de
referentielijst TWOONPL.

Als een buitenlands adres aanwezig is bij de eiser, moeten Adresregel
1 en land gevuld zijn.

17

Ongeldig adres

17.11

Het adres van de eiser (Rol = 53) is NIET
geldig.
Bij een Buitenlands adres is er GEEN Land
gevuld.

Als een buitenlands adres aanwezig is moet het land een waarde
hebben uit de bijbehorende referentielijst.

17

Ongeldig Adres

17.12

Het adres van de eiser (Rol = 53) of
verweerder (Rol = 54) is NIET geldig.
Land heeft GEEN waarde uit de
referentielijst TLAND_ISO.

Soort adres moet een geldige waarde hebben uit de bijbehorende
codelijst.

17

Ongeldig adres

17.13

Het adres van de eiser (Rol = 53) of
verweerder (Rol = 54) is NIET geldig.
Soort adres heeft GEEN waarde uit de
codelijst.

Adres verweerder (rol 54): indien Nederlands adres, dan moet de
woonplaats aanwezig zijn

17

Ongeldig adres

17.14

Het adres van de verweerder (Rol = 54) is
NIET geldig.
Bij een Nederlands adres (Openbare ruimte
of Postbus) is GEEN Woonplaats aanwezig.

Als een buitenlands adres aanwezig is bij de verweerder, moeten
Adresregel 1 en land gevuld zijn.

17

Ongeldig adres

17.15

Het adres van de verweerder (Rol = 54) is
NIET geldig.
Bij een Buitenlands adres is er GEEN Land
gevuld.

Bij een betrokkene mag maximaal één adres worden opgenomen.

17

Ongeldig adres

17.18

Een betrokkene mag maximaal beschikken
over 1 adres.

Er is precies 1 persoon met de rol 113 (Gemachtigde eiser).

20

Ongeldig persoon

20.1

Er is NIET precies 1 persoon met de rol 113
(Gemachtigde eiser).

Er is minimaal 1 persoon met de rol 53 (Eiser).

20

Ongeldig persoon

20.2

Er is NIET minimaal 1 persoon met de rol 53
(Eiser).
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Er is minimaal 1 persoon met de rol 54 (Verweerder).

20

Ongeldig persoon

20.3

Er is NIET minimaal 1 persoon met de rol 54
(Verweerder).

Eisers en verweerders hebben Soort Persoon 02 (procespartij).

20

Ongeldig persoon

20.4

De combinatie van Rol en Soort Persoon is
NIET geldig.
Eisers (Rol = 53) en verweerders (Rol = 54)
hebben NIET Soort Persoon = 02
(procespartij).

De Gemachtigde eiser moet een BAR nummer hebben (soort
registratie = 08).

20

Ongeldig persoon

20.6

De Gemachtigde eiser (Rol = 113) heeft
GEEN BAR nummer (soort registratie =
08).

De betrokkenheid persoon beschikt over een Soort persoon die een
waarde heeft uit de bijbehorende codelijst.

20

Ongeldig
persoon

20.7

Soort persoon heeft GEEN waarde uit de
codelijst.

De Gemachtigde eiser (rol 113) is een Natuurlijk Persoon.

20

Ongeldig
persoon

20.8

De gemachtigde (Rol = 113) is een Niet
Natuurlijk Persoon. De gemachtigde dient
een Natuurlijk Persoon, namelijk een
advocaat te zijn, geen advocaatkantoor
bijvoorbeeld.

Bij elke verweerder (rol 54) is een element Toegang met een SNG
code opgenomen.

20

Ongeldig
persoon

20.9

NIET bij elke verweerder (rol 54) is een
element Toegang met een inlogcode
opgenomen voor de gemachtigde, zoals deze
via de deurwaarder via SNG in exploot is
opgenomen. Elke gedaagde dient te zijn
voorzien met een inlogcode (die deurwaarder
op uitgifte vanuit SNG in exploot heeft
opgenomen).

Elke SNG code moet uniek zijn binnen het bericht.

20

Ongeldig
persoon

20.10

NIET elke SNG code is uniek binnen het
bericht.

Een SNG code mag niet eerder zijn gebruikt bij een andere zaak .

20

Ongeldig
persoon

20.11

Een SNG code is eerder gebruikt bij een
andere zaak.

Elke SNG code moet voldoen aan het format

20

Ongeldig
persoon

20.12

Een SNG code heeft een verkeerd formaat.
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Is een eisende partij (rol 53) een Natuurlijk Persoon dan moet de
Voornaam gevuld te zijn.

20

Ongeldig
persoon

20.13

Voor een eisende partij (Rol = 53) die een
Natuurlijk Persoon is er GEEN Voornaam
gevuld.

Voor een eisende partij (rol 53) mag de geboortedatum niet in de
toekomst liggen.

20

Ongeldig
persoon

20.14

Voor een eisende partij (Rol = 53) ligt de
geboortedatum in de toekomst.

Is een partij (rol 53/54) een Niet Natuurlijk Persoon dan moet er een
Rechtsvorm zijn aangegeven.

20

Ongeldig
persoon

20.15

Voor een partij (Rol = 53 of 54) die een Niet
Natuurlijk Persoon is is er GEEN
Rechtsvorm aangegeven.

Bij een verwerende partij (rol 54) moeten Voornaam en voorletters
aanwezig zijn als het om een Natuurlijk Persoon gaat.

20

Ongeldig
persoon

20.16

Bij een verwerende partij (Rol = 54) die een
Natuurlijk Persoon is zijn er GEEN
voorletters of voornaam aanwezig.

Vervallen: Voor een verwerende partij (rol 54) moet Datum
Bezorging in het verleden liggen of gelijk zijn aan het moment dat het
bericht bij de Rechtspraak is binnen gekomen.

20

Ongeldig
persoon

20.18

Als er een Bezorging.Datum is aangegeven
bij een Betrokkenheid Persoon dan mag deze
NIET later zijn dan het moment dat het
bericht bij de Rechtspraak is binnen
gekomen. Ofwel de datum moet in verleden
liggen of op de datum van de indiening.

Vervallen: Adres verweerder (rol 54): een Datum Bezorging is
verplicht aanwezig

20

Ongeldig
persoon

20.19

NIET voor elke verweerder (Rol = 54) is een
Bezorging.Datum aangegeven.

Betrokkenheid Persoon.Identificatie moet uniek zijn binnen het
bericht.

20

Ongeldig persoon

20.20

Betrokkenheid Persoon.Identificatie is NIET
uniek binnen het bericht.

Gemachtigde eiser moet gelijk zijn aan de verzendende partij met het
hoogste volgnummer.

20

Ongeldig persoon

20.21

De Registratieve Relatie van de Gemachtigde
eiser (Rol = 113) is NIET gelijk aan de
Registratieve Relatie van de verzendende
partij met het hoogste volgnummer.

Rol heeft een waarde uit de bijbehorende codelijst.

20

Ongeldig
persoon

20.25

Rol heeft GEEN waarde conform de
codelijst.
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De Uiterste Datum Verschijnen Verweerder moet in de toekomst
liggen.

20

Ongeldig
persoon

20.28

Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' ligt
niet in de toekomst.

Als op Zaakniveau een 'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder'
wordt opgegeven mag niet tegelijk bij 1 of meerdere verweerders een
'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' of een 'Termijn Verschijnen
Verweerder' zijn opgegeven

20

Ongeldig persoon

20.29

Op Zaakniveau wordt een 'Uiterste Datum
Verschijnen Verweerder' opgegeven en
tegelijk is bij 1 of meerdere verweerders een
'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder' of
een 'Termijn Verschijnen Verweerder'
opgegeven

Bij indieningswijze 113 moet voor elke verweerder een 'Uiterste
Datum Verschijnen Verweerder' worden opgegeven

20

Ongeldig persoon

20.30

Bij indieningswijze = HV113 is niet een
'Uiterste Datum Verschijnen Verweerder'
opgegeven bij elke Verweerder en deze is
ook niet op Zaakniveau aangegeven

De Document Classficatiecode heeft een geldige waarde
(onafhankelijk van rechtsgebied).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.1

De Document Classificatiecode is NIET
geldig binnen het rechtsgebied

Er mag geen 'Procesinleiding (52)' zijn bijgevoegd

21

Ongeldige
classificatiecode

21.4

Classificatie code is 'Procesinleiding (52)'

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is het Mime
Content Type gelijk aan 'application/pdf'.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.1

Type document is gelijk aan 01 (document)
maar het Mime Content Type is NIET gelijk
aan 'application/pdf'.

Een document moet een geldig PDF/A formaat hebben.

23

Ongeldig Pdfformaat

23.1

De aangeleverde bijlage betreft NIET
daadwerkelijk een PDF/A, conform
aangegeven mime-type in het bericht, maar
een ander niet geaccepteerd formaat (bijv.
word/excel/jpg/etc).

Bestanden die een virus bevatten, worden niet geaccepteerd

24

Ongeldig
document

-

-

De bestandsgrootte van de bijlage is gelijk aan 0 KB

24

Ongeldig
document

24.1

De bestandsgrootte van de bijlage is 0 KB.
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De bestandsgrootte van de bijlage is meer dan of gelijk aan een
geconfigureerd limiet (bijvoorbeeld 10 MB)

24

Ongeldig
document

24.2

De bestandsgrootte is groter dan de
toegestane limiet (zie het technisch
procesreglement).

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is er een url
gevuld.

24

Ongeldig
document

24.5

Type document is gelijk aan 01 (document)
maar het Mime Content Id is NIET gevuld.

Als Mime Content Type 'application/pdf' is dan moet Mime Content
Id gevuld zijn

24

Ongeldig
document

24.6

Mime Content Type is 'application/pdf' maar
Mime Content Id is NIET gevuld.

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan moet de
bestandsgrootte kunnen worden bepaald.

24

Ongeldig
document

24.10

De bestandsgrootte kan niet worden bepaald
doordat het bestand ontbreekt, de Mime
Content Id onjuist is, het bestand een virus
bevat of een andere oorzaak.

Betrokkenheid Persoon.Rol mag alleen 53 (eiser), 54 (verweerder) of
113 (gemachtigde eiser) zijn. Als er personen met andere rollen in het
bericht zijn opgenomen dan worden deze personen genegeerd.

-

-

-

-

Alleen relaties tussen gemachtigde eiser en eiser(s) met Soort Relatie
Persoon 04 zijn toegestaan. Andere relaties dan tussen gemachtigde
eiser en eiser(s) worden genegeerd.

-

-

-

-

Adres eiser (rol 53): Als een huisletter is opgegeven dan wordt deze
niet opgeslagen (een ketenpartij moet de letter in de
huisnummertoevoeging opnemen)

-

-

-

-

Adres eiser (rol 53): Als een buitenlands adres aanwezig worden
adresregel 2 t/m 6 genegeerd.

-

-

-

-

Adres verweerder (rol 54): Indien een Nederlands adres, dan worden
andere gegevens dan de woonplaats genegeerd.

-

-

-

-

Adres verweerder (rol 54):
Als een buitenlands adres aanwezig: Adresregel 2 t/m 6 worden
genegeerd (worden niet gebruikt in MR en MWO).

-

-

-

-
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Vervallen: Voor een andere rol dan verweerder (rol 54) (bijv eiser,
gemachtigde), wordt de datum bezorging genegeerd.

-

-

-

-
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5

BD-023002 Verzoek zaakgegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Verzoek zaakgegevens bericht.
Validatie

Foutcode

Fout
omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De zaak moet bestaan.

01

Zaak niet
gevonden

01.1

De zaak bestaat NIET.

De zaak moet bestaan en de verzender moet toegang
hebben tot de zaak

01

Zaak niet
gevonden

01.2

De verzender heeft GEEN toegang tot de zaak.

De zaak moet een handelsvordering of vreemdelingenzaak
betreffen.

01

Zaak niet
gevonden

01.3

De zaak betreft geen vreemdelingenzaak of
handelsvordering.
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6

BD-023005 Aanleveren document

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Aanleveren document bericht.
Validatie

Foutcode

Fout omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De zaak moet bestaan.

01

Zaak niet gevonden

01.1

De zaak bestaat NIET.

De zaak moet bestaan en de verzender moet toegang hebben tot de zaak

01

Zaak niet gevonden

01.2

De verzender heeft GEEN toegang tot
de zaak.

Minimaal één document moet functioneel correct zijn.

02

Ongeldig bericht

02.2

Het bericht bevat GEEN functioneel
correct(e) document(en).

Alleen een vrije taak en de taak verweerschrift op tegenvordering kan
worden afgedaan via het aanleveren van een document

02

Ongeldig bericht

02.15

De taak die u probeert af te doen kan
niet op deze wijze worden afgedaan.

De zaak moet in de juiste fase zijn om documenten toe te kunnen voegen.

07

Er is een fout
opgetreden bij het
verwerken van het
document.

07.1

De zaak is in een fase waarin het
NIET mogelijk is om documenten toe
te voegen.
Functioneel gezien zou deze fout niet
voor moeten komen, technisch gezien
zou het kunnen.

De Document Classificatiecode moet geldig zijn binnen het rechtsgebied

21

Ongeldige
classificatiecode

21.1

De Document Classificatiecode is
NIET geldig binnen het rechtsgebied

De Document Classificatiecode heeft een geldige waarde (onafhankelijk
van rechtsgebied).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.1

De Document Classificatiecode is
NIET geldig binnen het rechtsgebied

De Document Classificatiecode moet geldig zijn voor het indienen van een
vrije taak

21

Ongeldige
classificatiecode

21.7

De Document Classificatiecode is niet
toegestaan bij het afhandelen van
deze taak.

De Document Classificatiecode moet geldig zijn voor het indienen van de
taak verweerschrift op tegenvordering

21

Ongeldige
classificatiecode

21.7

De Document Classificatiecode is niet
toegestaan bij het afhandelen van
deze taak.
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Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is het Mime
Content Type gelijk aan 'application/pdf'.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.1

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content
Type is NIET gelijk aan
'application/pdf'.

Als het type document gelijk is aan 03 (bericht), dan is het Mime Content
Type gelijk aan 'text/plain'.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.2

Type document is gelijk aan 03
(bericht) maar het Mime Content
Type is NIET gelijk aan 'text/plain'.

Een document moet een geldig PDF/A formaat hebben.

23

Ongeldig Pdfformaat

23.1

De aangeleverde bijlage betreft NIET
daadwerkelijk een PDF/A, conform
aangegeven mime-type in het bericht,
maar een ander niet geaccepteerd
formaat (bijv. word/excel/jpg/etc).

Bestanden die een virus bevatten, worden niet geaccepteerd

24

Ongeldig document

-

-

De bestandsgrootte van de bijlage is gelijk aan 0 KB

24

Ongeldig document

24.1

De bestandsgrootte van de bijlage is 0
KB.

De bestandsgrootte van de bijlage is meer dan of gelijk aan een
geconfigureerd limiet (bijvoorbeeld 10 MB)

24

Ongeldig document

24.2

De bestandsgrootte is groter dan de
toegestane limiet (zie het technisch
procesreglement).

Als Mime Content Type 'text/plain' is dan moet Inhoud gevuld zijn (en
vice versa).

24

Ongeldig document

24.3

De combinatie van Mime Content
Type en Inhoud is NIET geldig.
Bijvoorbeeld: Mime Content Type is
'text/plain' en Inhoud is niet gevuld.

Als het type document gelijk is aan 03 (bericht), dan is de Inhoud of de url
gevuld.

24

Ongeldig
document

24.4

Type document is gelijk aan 03
(bericht) maar de Inhoud is NIET
gevuld.

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is er een url
gevuld.

24

Ongeldig document

24.5

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content
Id is NIET gevuld.
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Als Mime Content Type 'application/pdf' is dan moet Mime Content Id
gevuld zijn

24

Ongeldig document

24.6

Mime Content Type is
'application/pdf' maar Mime Content
Id is NIET gevuld.

Een vrije taak kan alleen worden afgerond als er minimaal een geldig
correspondentiebericht of stuk is aangeleverd.

24

Ongeldig document

24.7

Er is bij de taak NIET minimaal een
correspondentiebericht of een stuk
aangeleverd.

Een vrije taak kan alleen worden afgerond als er maximaal één geldig
correspondentiebericht aangeleverd.

24

Ongeldig document

24.8

Er zijn meer dan één geldig
correspondentiebericht aangeleverd

Een verweer op tegenvordering taak kan alleen worden afgerond als er
één geldig stuk verweerschrift op tegenvordering (en eventueel
bewijsstukken en gronden) is aangeleverd. Er mogen geen
correspondentieberichten worden aangeleverd.

24

Ongeldig document

24.9

Er is NIET exact 1 valide bestand
bijgevoegd met Document
Classificatiecode 'Verweerschrift op
tegenvordering' (55) en/of er zijn
correspondentieberichten
aangeleverd.

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan moet de
bestandsgrootte kunnen worden bepaald.

24

Ongeldig document

24.10

De bestandsgrootte kan niet worden
bepaald doordat het bestand
ontbreekt, de Mime Content Id onjuist
is, het bestand een virus bevat of een
andere oorzaak.

Een vrije taak en de taak verweerschrift op tegenvordering kan alleen
worden afgerond als de taak wordt gevonden, de taak hoort bij de zaak en
de taak is toebedeeld aan de verzendende partij.

25

Taak met
identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is
NIET toebedeeld aan de verzendende
partij of de Taak hoort niet bij deze
Zaak.
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7

BD-023004 Verzoek document

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Verzoek document bericht.
Validatie

Foutcode

Fout omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De zaak moet bestaan.

01

Zaak niet gevonden

01.1

De zaak bestaat NIET.

De zaak moet een handelsvordering of
vreemdelingenzaak betreffen.

01

Zaak niet gevonden

01.3

De zaak betreft geen
vreemdelingenzaak of
handelsvordering.

Het betreffende document kon NIET
gevonden worden.

04

Document met identificatiekenmerk
<identificatiekenmerk> niet gevonden

04.1

Het betreffende document kon NIET
gevonden worden.

De verzender moet toegang hebben
verkregen tot het document.

04

Document met identificatiekenmerk
<identificatiekenmerk> niet gevonden

04.2

De verzender heeft GEEN toegang tot
het document.
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8

BD-023010 Toegang verkrijgen

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Toegang verkrijgen bericht.
Validatie

Foutcode

Fout omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De aangeleverde toegangscode moet geldig zijn; het formaat
moet correct zijn, de toegangscode mag niet eerder gebruikt zijn
en de toegangscode moet gerelateerd zijn aan een zaak.

08

Toegang verkrijgen niet
gelukt

08.1

De aangeleverde code is NIET geldig; het
formaat is niet correct, de code is eerder
gebruikt of de code is niet gerelateerd aan
een zaak.
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9

BD-023011 Verschijnen

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Verschijnen bericht. Merk op dat met een Verschijnen bericht zowel kan
worden verschenen als in verzet kan worden gegaan (afhankelijk van de stand van de zaak). Sommige validaties zijn alleen relevant bij het verschijnen en
sommige alleen bij in verzet gaan. Zie eventueel ook de toelichting in het Berichtenboek bij het bedrijfsdocument BD-023011 Verschijnen.
Validatie

Foutcode

Fout omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

De gemachtigde verweerder moet zaakbetrokkene zijn voor de zaak.

01

Zaak niet gevonden

01.2

De verzender heeft GEEN toegang tot de
zaak.

Het Mime Content Type van een document moet 'application/pdf'
zijn.

02

Ongeldig bericht

02.1

Het bericht voldoet niet aan de XSD.

Er moet verstek zijn verleend voor iedere verweerder bij het indienen
van verzet en er mag nog niet in verzet zijn gegaan voor deze
verweerder.

09

Verschijnen niet
gelukt

09.1

Er is geen verstek verleend voor iedere
verweerder OF er zijn 1 of meerdere
Betrokkenheid Personen in het bericht
opgenomen waarvoor de gemachtigde al
eerder in verzet is gekomen.

Er kan alleen verzet worden ingediend als het bijgevoegde exploot
succesvol is gevalideerd en verwerkt kan worden

09

Verschijnen niet
gelukt

09.2

In verzet gaan is niet gelukt omdat het
exploot niet verwerkt kon worden.
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Een gemachtigde kan maar één keer verschijnen voor elke persoon in
Betrokkenheid Personen

09

Verschijnen niet
gelukt

09.3

Er zijn 1 of meerdere Betrokkenheid
Personen in het bericht opgenomen
waarvoor de gemachtigde al eerder is
Verschenen.

De verzender dient alle verweerders die in het bericht worden
genoemd te vertegenwoordigen.

12

Ongeldige Relatie
Betrokkenheid

12.3

De relaties tussen de personen zijn NIET
correct.
Relatie Betrokkenheid Persoon moet
bestaan tussen elke verweerder uit het
bericht en de verzender met 'Soort relatie
betrokkenheid' is 'Vertegenwoordigd'

Betrokkenheid Persoon.Identificatie moet uniek zijn binnen het
bericht.

20

Ongeldig persoon

20.20

Betrokkenheid Persoon.Identificatie is
NIET uniek binnen het bericht.

Als bij een verweerder het element 'Toevoeging' is aangegeven dan
moet ook de 'Status toevoeging' gevuld zijn.

20

Ongeldig persoon

20.24

Het element Toevoeging is aanwezig
maar Status toevoeging is NIET gevuld.

De Document Classificatiecode heeft een geldige waarde
(onafhankelijk van rechtsgebied).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.1

De Document Classificatiecode is NIET
geldig binnen het rechtsgebied

Classificatie code mag alleen 'Toevoeging (39)' of 'Aanvraag
Toevoeging' (56) zijn.

21

Ongeldige
classificatiecode

21.2

Classificatie code is NIET 'Toevoeging
(39)' of 'Aanvraag Toevoeging' (56).
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Bij het indienen van verzet moet er exact 1 bestand bijgevoegd
worden met classificatiecode 'Exploot' (54).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.6

Er is NIET exact 1 bestand bijgevoegd
met classificatiecode 'Exploot' (54).

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is het Mime
Content Type gelijk aan 'application/pdf'.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.1

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content Type
is NIET gelijk aan 'application/pdf'.

Een document moet een geldig PDF/A formaat hebben.

23

Ongeldig Pdfformaat

23.1

De aangeleverde bijlage betreft NIET
daadwerkelijk een PDF/A, conform
aangegeven mime-type in het bericht,
maar een ander niet geaccepteerd formaat
(bijv. word/excel/jpg/etc).

Bestanden die een virus bevatten, worden niet geaccepteerd

24

Ongeldig document

-

-

De bestandsgrootte van de bijlage is gelijk aan 0 KB

24

Ongeldig document

24.1

De bestandsgrootte van de bijlage is 0
KB.

De bestandsgrootte van de bijlage is meer dan of gelijk aan een
geconfigureerd limiet (bijvoorbeeld 10 MB)

24

Ongeldig document

24.2

De bestandsgrootte is groter dan de
toegestane limiet (zie het technisch
procesreglement).

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is er een url
gevuld.

24

Ongeldig document

24.5

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content Id is
NIET gevuld.

Als Mime Content Type 'application/pdf' is dan moet Mime Content
Id gevuld zijn

24

Ongeldig document

24.6

Mime Content Type is 'application/pdf'
maar Mime Content Id is NIET gevuld.

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan moet de
bestandsgrootte kunnen worden bepaald.

24

Ongeldig document

24.10

De bestandsgrootte kan niet worden
bepaald doordat het bestand ontbreekt, de
Mime Content Id onjuist is, het bestand
een virus bevat of een andere oorzaak.
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De Taak moet toebedeeld zijn aan de verzendende partij.

25

Taak met
identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is
NIET toebedeeld aan de verzendende
partij of de Taak hoort niet bij deze Zaak.

De Taak moet horen bij de Zaak.

25

Taak met
identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is
NIET toebedeeld aan de verzendende
partij of de Taak hoort niet bij deze Zaak.

Er moet een Taak met een bestaande Identificatie worden opgenomen.

25

Taak met
identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is
NIET toebedeeld aan de verzendende
partij of de Taak hoort niet bij deze Zaak.
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10

BD-023012 Indienen verweerschrift

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Indienen verweerschrift bericht.
Validatie

Foutcode

Fout omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

Een gemachtigde moet zijn verschenen voor elk persoon die is
opgenomen in Betrokkenheid Personen

10

Indienen
verweerschrift niet
gelukt

10.1

Er zijn 1 of meerdere Betrokkenheid
Personen in het bericht opgenomen
waarvoor de gemachtigde NIET eerder is
Verschenen.

De verzender dient alle verweerders die in het bericht worden
genoemd te vertegenwoordigen.

12

Ongeldige Relatie
Betrokkenheid

12.3

De relaties tussen de personen zijn NIET
correct.
Relatie Betrokkenheid Persoon moet
bestaan tussen elke verweerder uit het
bericht en de verzender met 'Soort relatie
betrokkenheid' is 'Vertegenwoordigd'

Bij een NL adres moet de woonplaats zijn aangegeven.

17

Ongeldig adres

17.1

Het Adres is NIET geldig.
Bij een Nederlands adres is geen
woonplaats gevuld.

Voor een Nederlands adres moet er een Postcode en een
Woonplaats aangegeven zijn.

17

Ongeldig Adres

17.2

Het Adres is NIET geldig.
Bij een Nederlands adres (Openbare ruimte
of postbus ) zijn NIET al de volgende
gegevens aanwezig: Postcode,
Woonplaats.

Bij een Nederlands adres (Postbus) moet er een Postcode en een
Woonplaats aangegeven zijn.

17

Ongeldig Adres

17.2

Het Adres is NIET geldig.
Bij een Nederlands adres (Openbare ruimte
of postbus ) zijn NIET al de volgende
gegevens aanwezig: Postcode,
Woonplaats.

Als een woonplaats is opgenomen bij een Nederlands adres, dan
moet deze voorkomen in de bijbehorende referentielijst.

17

Ongeldig adres

17.4

Het Adres is NIET geldig.
Woonplaats heeft NIET een waarde uit de
referentielijst TWOONPL.
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Als een buitenlands adres aanwezig is, moeten Adresregel 1 en land
gevuld zijn.

17

Ongeldig adres

17.5

Het Adres is NIET geldig.
Bij een Buitenlands adres is er GEEN
Land gevuld.

Als een buitenlands adres aanwezig is moet het land een waarde
hebben uit de bijbehorende referentielijst.

17

Ongeldig Adres

17.6

Het Adres is NIET geldig.
Land heeft GEEN waarde uit de
referentielijst TLAND_ISO.

Betrokkenheid Persoon.Identificatie moet uniek zijn binnen het
bericht.

20

Ongeldig persoon

20.20

Betrokkenheid Persoon.Identificatie is
NIET uniek binnen het bericht.

De Document Classificatiecode heeft een geldige waarde
(onafhankelijk van rechtsgebied).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.1

De Document Classificatiecode is NIET
geldig binnen het rechtsgebied

Er moet ten minste 1 bestand zijn bijgevoegd van het type
'Verweerschrift' (09).

21

Ongeldige
classificatiecode

21.3

Er is NIET ten minste 1 bestand
bijgevoegd van het type 'Verweerschrift'
(09).

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is het Mime
Content Type gelijk aan 'application/pdf'.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.1

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content Type
is NIET gelijk aan 'application/pdf'.

Het Mime Content Type van een document moet 'application/pdf'
zijn.

22

Ongeldig Mime
Content Type

22.1

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content Type
is NIET gelijk aan 'application/pdf'.

Een document moet een geldig PDF/A formaat hebben.

23

Ongeldig Pdfformaat

23.1

De aangeleverde bijlage betreft NIET
daadwerkelijk een PDF/A, conform
aangegeven mime-type in het bericht, maar
een ander niet geaccepteerd formaat (bijv.
word/excel/jpg/etc).

Bestanden die een virus bevatten, worden niet geaccepteerd

24

Ongeldig document

-

-
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De bestandsgrootte van de bijlage is gelijk aan 0 KB

24

Ongeldig document

24.1

De bestandsgrootte van de bijlage is 0 KB.

De bestandsgrootte van de bijlage is meer dan of gelijk aan een
geconfigureerd limiet (bijvoorbeeld 10 MB)

24

Ongeldig document

24.2

De bestandsgrootte is groter dan de
toegestane limiet (zie het technisch
procesreglement).

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan is er een url
gevuld.

24

Ongeldig document

24.5

Type document is gelijk aan 01
(document) maar het Mime Content Id is
NIET gevuld.

Als Mime Content Type 'application/pdf' is dan moet Mime Content
Id gevuld zijn

24

Ongeldig document

24.6

Mime Content Type is 'application/pdf'
maar Mime Content Id is NIET gevuld.

Als het type document gelijk is aan 01 (document), dan moet de
bestandsgrootte kunnen worden bepaald.

24

Ongeldig document

24.10

De bestandsgrootte kan niet worden
bepaald doordat het bestand ontbreekt, de
Mime Content Id onjuist is, het bestand
een virus bevat of een andere oorzaak.

De Taak moet toebedeeld zijn aan de verzendende partij.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is NIET
toebedeeld aan de verzendende partij of de
Taak hoort niet bij deze Zaak.

De Taak moet horen bij de Zaak.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is NIET
toebedeeld aan de verzendende partij of de
Taak hoort niet bij deze Zaak.

De verzender moet toegang hebben tot de zaak en er moet een Taak
Indienen Verweerschrift aanwezig zijn.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de
betreffende Identificatie, de Taak is NIET
toebedeeld aan de verzendende partij of de
Taak hoort niet bij deze Zaak.
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11

BD-023013 Verzoek taakgegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de validaties die worden toegepast bij een Verzoek taakgegevens bericht.
Validatie

Foutcode

Fout omschrijving

Oorzaak

Oorzaak omschrijving

Er moet een Taak met een bestaande Identificatie
worden opgenomen.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de betreffende
Identificatie, de Taak is NIET toebedeeld aan de
verzendende partij of de Taak hoort niet bij deze
Zaak.

De Taak moet toebedeeld zijn aan de verzendende
partij.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de betreffende
Identificatie, de Taak is NIET toebedeeld aan de
verzendende partij of de Taak hoort niet bij deze
Zaak.

De Taak moet horen bij de Zaak.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.1

Er is GEEN Taak gevonden met de betreffende
Identificatie, de Taak is NIET toebedeeld aan de
verzendende partij of de Taak hoort niet bij deze
Zaak.

De verzender moet toegang hebben tot de zaak en
deze toegang mag niet zijn ingetrokken doordat een
andere gemachtigde is verschenen voor de
verweerder.

25

Taak met identificatie
<identificatie> niet
gevonden.

25.4

U heeft geen toegang meer tot de zaak omdat een
andere gemachtigde reeds verschenen is.
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