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1 Inleiding 

Het Aansluitpunt Rechtspraak biedt ketenpartijen de mogelijkheid om door middel van geautomatiseerd 

berichtenverkeer met de Rechtspraak gegevens uit te wisselen. Dit berichtenboek geeft de beschrijving 

van de wijze waarop ketenpartijen gegevens kunnen uitwisselen met de Rechtspraak via EBV-berichten 

via JUBES. De Rechtspraak behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen op het 

berichtenboek door te voeren. 

 

EBV (Elektronisch BerichtenVerkeer) is een dienst van de Justitiële Informatiedienst (Justid). De EBV 

methode is een methode die ketenpartijen, met ondersteuning van EBV, helpt om stapsgewijs de 

elektronische uitwisseling te realiseren in het kader van ketenprocessen. In de EBV-berichten wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij de definities en terminologie zoals gehanteerd door Justid. 

 

Voor de gegevensuitwisseling wordt aangesloten op de JUstitie BErichten Service (JUBES); een stelsel 

van (justitie brede) voorzieningen, ter ondersteuning van het elektronisch berichtenverkeer tussen de 

verschillende justitieonderdelen en tussen justitiepartijen en (keten)partners buiten dit domein. Het 

berichtenverkeer via JUBES maakt (verplicht) gebruik van het communicatieprotocol JAB: 

Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling. Deze standaard is gebaseerd op de open standaard 

ebXML Message Service (ebMS), tevens een onderdeel van Digikoppeling. 

 

De voorwaarden voor het gebruik van het Aansluitpunt Rechtspraak zijn opgenomen in het Technisch 

reglement (bestuur en civiel recht) (zie [7], paragraaf 1.2 Referenties).  
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1.1 Opzet berichtenboek 

Bij elektronische gegevensuitwisseling moeten op verschillende niveaus afspraken gemaakt worden. Dit 

document richt zich op de generieke afspraken over de samenhang, structuur en semantiek (betekenis) 

van de berichten. Meer specifieke afspraken over het gebruik van het koppelvlak per zaaksoort vindt u 

in aanvullende documentatie (zie hiervoor paragraaf 1.2 Referenties en met name de 

Gebruikersinstructie). 

Dit document beschrijft de generieke afspraken op de volgende niveaus: interactieprocessen, 

bedrijfstransacties en bedrijfsdocumenten. Deze niveaus worden in de volgende paragrafen toegelicht.   

 

1.1.1 Interactieproces 

Een interactieproces is een proces dat betrekking heeft op uitwisseling van bedrijfsinformatie tussen 

twee of meer ketenpartijen. Het bestaat uit een verzameling van acties met een specifiek doel: 

bedrijfstransacties of weer andere interactieprocessen. Het interactieproces geeft structuur aan de 

uitwisseling, zoals opeenvolging, parallelliteit en voorwaarden. Een voorbeeld van een interactieproces 

is ‘Uitwisselen zaakgegevens’. 

 

1.1.2 Bedrijfstransactie 

Een bedrijfstransactie is een atomaire communicatieactie tussen twee organisaties. De 

informatieproducten die binnen een bedrijfstransactie worden uitgewisseld, worden bedrijfsdocumenten 

genoemd. Eén of meer samenhangende bedrijfstransacties vormen samen een interactieproces. 

Voorbeelden van bedrijfstransacties zijn ‘Notificeren’ en ‘Ophalen zaakgegevens’. 

 

1.1.3 Bedrijfsdocument 

Uitwisselen van gegevens vindt plaats door middel van elektronische berichten. In de spreektaal wordt 

vaak over een bericht gesproken terwijl het feitelijk om een bedrijfsdocument gaat. Een bericht bestaat 

uit een bedrijfsdocument, aangevuld met eventueel één of meer pdf-documenten als bijlage(n). Een 

bedrijfsdocument daarentegen bevat geen vrije tekst, maar gegevenselementen, gegevensgroepen en 

eventueel codelijsten. Een codelijst is een vooraf gedefinieerde verzameling domein- of 

referentiewaarden waaraan een code is toegevoegd.  

De zichtbare structuur in een bedrijfsdocument wordt verkregen door de onderlinge volgorde en het 

inspringen (‘nesting’) van de gegevens. Verder wordt nog van elk gegevenselement de cardinaliteit 

aangegeven, met andere woorden of het verplicht is en of het herhaalbaar is. 

 

 

1.2 Referenties 

Nr Document Opmerking 

[1] Berichtenboek 4 -– Toelichting codes 

Codelijsten technisch koppelvlak 

In dit document zijn de codelijsten en waardenlijsten opgenomen 

waar in de berichtspecificaties naar wordt verwezen. 

[2] Gebruikersinstructie AR Release 4.0 Dit document geeft een instructie hoe het koppelvlak gebruikt dient 

te worden voor Handelsvorderingszaken door de advocatuur en 

voor Asiel- en Bewaringszaken door de IND. 

[2] Berichtenboek 4 - Codelijsten Bureau 

Referentiegegevens  

Dit document bevat de waarden van de referentielijsten die in het 

berichtenboek worden genoemd. 

[3] Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie 

– Algemene informatie 

Dit document beschrijft algemene uitgangspunten in het gebruik 

van het koppelvlak. 

[4] Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie 

– Procesbeschrijving Civiel 

Dit document beschrijft de samenhang tussen de gedefinieerde 

interactieprocessen en de informatie die bij deze interactie-

processen wordt uitgewisseld voor civiele zaken. 
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Nr Document Opmerking 

[5] Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie 

– Procesbeschrijving Bestuur 

Dit document beschrijft de samenhang tussen de gedefinieerde 

interactieprocessen en de informatie die bij deze interactie-

processen wordt uitgewisseld voor bestuurszaken. 

[6] Berichtenboek 4 – Gebruikersinstructie 

– Berichtvalidaties 

Berichtenboek 4 - Foutmeldingen en 

oorzaken 

Dit document beschrijft de validaties die de Rechtspraak uitvoert 

op de berichten die zij ontvangt en de mogelijke oorzaken van 

foutmeldingen. 

[7] Technisch reglement (bestuursrecht en 

civiel recht) 

Het reglement beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van de 

digitale toegang tot Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt 

Rechtspraak. 

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-15688-

n1.html. 

 

2 Interactieprocessen 

 

2.1 IP-023001 Uitwisselen zaakgegevens 

 
 

Doel van dit interactieproces is het notificeren van de ketenpartij dat er een gebeurtenis is geweest met 

betrekking tot een zaak waarvoor zaakgegevens gewijzigd of aangevuld zijn (BT-023001) en 

vervolgens de mogelijkheid voor de ketenpartij om de betreffende zaakgegevens op te halen (BT-

023002).  

  



Berichtenboek 4 Technisch koppelvlak | Mei 2018 

 

Pagina 9 

 

2.2 IP-023002 Uitwisselen documenten 

Voor het uitwisselen van documenten zijn er twee mogelijke startsituaties: 

1. De ketenpartij heeft in een bepaalde zaak een document beschikbaar voor de Rechtspraak. 

2. De Rechtspraak heeft in een bepaalde zaak een document beschikbaar voor de ketenpartij. 

 

In de situatie dat de Rechtspraak een document beschikbaar heeft voor de ketenpartij, zal de 

Rechtspraak dit melden aan de ketenpartij door een notificatie te sturen (BT-023001). Vervolgens kan 

de ketenpartij het document ophalen (BT-023003). 

 

Heeft de ketenpartij een document beschikbaar voor de Rechtspraak dan kan de ketenpartij deze direct 

aanleveren bij de Rechtspraak (BT-023004). 

 

2.2.1 Aanleveren documenten door ketenpartij 
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2.2.2 Versturen documenten door Rechtspraak 
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2.3 IP-023003 Starten procedure 

 
 

Met dit interactieproces kan een ketenpartij een procedure starten.  
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2.4 IP-023004 Toegang verkrijgen 

 

 
 

Via dit interactieproces kan een gemachtigde verweerder namens een verweerder toegang krijgen tot de 

zaakgegevens en het dossier.  
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2.5 IP-023005 Verschijnen 

 

 
 

Via dit interactieproces kan gemachtigde verweerder verschijnen in een zaak namens één of meerdere 

verweerders.   
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2.6 IP-023006 Indienen verweerschrift 

 

 
 

Via dit interactieproces kan gemachtigde verweerder het verweerschrift in een zaak indienen.  
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2.7 IP-023007 Uitwisselen taakgegevens 

 
 

Doel van dit interactieproces is het notificeren van de ketenpartij dat er taakgegevens beschikbaar zijn 

en vervolgens de mogelijkheid voor de ketenpartij om de betreffende taakgegevens op te halen (BT-

023009).  
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3 Bedrijfstransacties 

3.1 BT-023001 Notificeren 

 
 

Begintoestand 

 

Er is een gebeurtenis ten aanzien van een zaak waarin de ketenpartij een rol speelt. 

 

Eindtoestand 

 

De ketenpartij heeft de notificatie ontvangen. 
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3.2 BT-023002 Ophalen zaakgegevens 

 
 

Begintoestand 
De ketenpartij is door de Rechtspraak genotificeerd dat er een gebeurtenis is geweest ten aanzien van 

een zaak. 

 
Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft de zaakgegevens ontvangen. 

Falen: 

De ketenpartij heeft een foutmelding ontvangen, bijvoorbeeld omdat de zaak niet gevonden kon 

worden. 
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3.3 BT-023003 Ophalen document 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij is door de Rechtspraak genotificeerd dat er een nieuw document beschikbaar is. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft het document ontvangen. 

Falen: 

De ketenpartij heeft een foutmelding ontvangen, bijvoorbeeld omdat het document niet gevonden kon 

worden. 
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3.4 BT-023004 Aanleveren document 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij wil een document aanleveren. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen en alle (of een deel van de) aangeleverde 

documenten zijn correct verwerkt. 

Falen: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen, maar alle documenten konden niet correct 

verwerkt worden.  
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3.5 BT-023005 Starten procedure 

 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij wil een nieuwe procedure starten. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De zaakindiening is functioneel geaccepteerd. 

Het is mogelijk dat niet alle ingediende documenten zijn geaccepteerd.  

Voor documenten die niet zijn geaccepteerd is er een foutmelding opgenomen in het 

verwerkingsresultaat. 

 

Falen: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen,waarbij uit de foutmelding blijkt dat de 

indiening als geheel niet verwerkt kon worden.  
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3.6 BT-023006 Toegang verkrijgen 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij wil toegang krijgen tot de zaakgegevens op basis van een toegangscode. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen en toegang verkregen. 

Falen: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen, maar er zijn fouten in het verwerkingsresultaat 

opgenomen. De ketenpartij heeft geen toegang gekregen.  
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3.7 BT-023007 Verschijnen 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij wil verschijnen in een zaak. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen zonder foutmeldingen. 

Falen: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen, maar er zijn fouten in het verwerkingsresultaat 

opgenomen. Dit kan betekenen dat niet verschenen kon worden, of dat wel verschenen kon worden, 

maar dat niet alle documenten verwerkt konden worden.  
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3.8 BT-023008 Indienen verweerschrift 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij wil een verweerschrift indienen in een zaak. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen zonder foutmeldingen. 

Falen: 

De ketenpartij heeft het verwerkingsresultaat ontvangen, maar er zijn fouten in het verwerkingsresultaat 

opgenomen. Dit kan betekenen dat het indienen van het verweerschrift als geheel niet gelukt is, of dat 

de indiening wel gelukt is, maar niet alle documenten verwerkt konden worden..  
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3.9 BT-023009 Ophalen taakgegevens 

 
 

Begintoestand 

De ketenpartij is door de Rechtspraak genotificeerd dat taakgegevens beschikbaar zijn. 

 

Eindtoestand 

Succes: 

De ketenpartij heeft de taakgegevens ontvangen. 

Falen: 

De ketenpartij heeft een foutmelding ontvangen, bijvoorbeeld in het geval dat de taak niet gevonden kon 

worden. 
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4 Bedrijfsdocumenten 

Een bedrijfsdocument bestaat uit een of meer onderdelen (berichtstructuur) met eigenschappen, die samen de berichtdefinitie vormen. Deze worden steeds als 

volgt beschreven: 

 

Eigenschap Gegevensgroep (vet gedrukt en onderstreept) of een gegevenselement (schuingedrukt).  

Car. Hiermee wordt de cardinaliteit van een eigenschap in een bericht aangegeven; het aantal 

mogelijke voorkomens van de eigenschap. Voorbeelden zijn 0..1 (geen of één), 1..1 

(precies één), 0..* (geen, één of meerdere) en 1..* (één of meerdere). 

Definitie De betekenis die is toegekend aan de genoemde eigenschap. Waar mogelijk is hergebruik 

gemaakt van de door Justid gehanteerde definities. 

Toelichting Eventuele nadere toelichting op de betekenis, vanuit de specifieke toepassing van het 

bericht voor de uitwisseling met de Rechtspraak. 

Toegestane waarden Per gegevenselement wordt aangegeven wat het type is, bijvoorbeeld string, of welke 

codelijst van toepassing is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten codelijsten: 

codelijsten die opgenomen zijn in de berichtdefinitie en codelijsten die in beheer zijn van 

Bureau Referentiegegevens. Deze laatste codelijsten zijn geen onderdeel van de 

berichtdefinitie.   

Voorbeeld Voorbeeld van een waarde zoals deze in een bericht kan worden opgenomen. 

 

De Rechtspraak voert nog aanvullende validaties uit op de berichten die zij ontvangt. Deze validaties zijn opgenomen in het document “Berichtenboek 4 – 

Gebruikersinstructie – Berichtvalidaties” (zie ook [6] in 1.2 Referenties). 

  



Berichtenboek 4 Technisch koppelvlak | Mei 2018 

 

Pagina 26 

4.1 BD-023001 Notificatie 

Definitie Notificatie van de Rechtspraak aan de ketenpartij. 

Versie 2.0 

Onderdelen  Notificatie 

 Zaak 

Header 1.0 

 

4.1.1 Notificatie 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Notificatie 1..1 De gegevens van een notificatie.    

     Gebeurtenis 1..1 Gebeurtenis die ten grondslag ligt aan de notificatie  Token 

 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst 

‘Gebeurtenissen’ 

001 (nieuwe zaak) 

     Object 1..* De identificerende gegevens van het object waar de 

notificatie betrekking op heeft. 

Op basis van het object kan worden 

afgeleid welke gegevens opgehaald 

moeten worden. 

  

          Identificatie 1..1 Het kenmerk van het object waar de notificatie 

betrekking op heeft. 

 Token (60) NL17.1234 

 

          Type 1..1 Type van het notificatie-object.  Codelijst ‘Typen 

Notificatieobject’ 

02 (Zaak) 
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4.1.2 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) NL15.1234 

VK 14 / 10001 

     Type 1..1 Type zaak waar de notificatie betrekking op heeft Op basis van het type kan bepaald 

worden of de notificatie automatisch 

verwerkt kan worden door het 

systeem van de ketenpartij. 

Token 

 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst 

‘Specialisaties Zaak’ 

01 (Handelsvordering) 

     Kenmerk Indiening 0..1 Kenmerk dat bij de indiening van de zaak is vastgelegd. Dit kenmerk kan worden gebruikt om 

een indiening te relateren aan de 

daaruit volgende zaak. 

Token (50)  
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4.2 BD-023002 Verzoek zaakgegevens 

Definitie Het verzoek van de ketenpartij aan de Rechtspraak om gegevens uit te leveren van een 

bepaalde zaak. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

Header 1.0 

 

4.2.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak  Token (60) NL15.1234 

VK 14 / 10001 
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4.3 BD-023003 Zaakgegevens 

Definitie De gegevens van een zaak zoals die door de Rechtspraak aan de ketenpartij worden 

aangeleverd. 

Versie 2.0 

Onderdelen  Zaak, gespecialiseerd naar één van de volgende zaken: 

- Handelsvordering 

- Vreemdelingenzaak 

 Betrokkenheid Persoon 

 Relatie Betrokkenheid Persoon 

 Zaakcluster 

Header 1.0 

 

4.3.1 Zaak  

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1 Een proces of geschil.    

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) 

 

NL15.1234 

VK 14 / 10001 

     Gerecht 0..1 Rechtsprekend college    

          Instantie 0..1 Een instelling die een rol vervult in de uitvoering van 

processen binnen - aan Justitie gerelateerde - ketens. 

   

               Code 1..1 Verzameling van overeengekomen tekens die een 

instantie of een onderdeel daarvan identificeert. 

 Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit 

TARROND_RI  

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

AR0042 

(Midden-Nederland) 

          Zittingsplaats 0..1 Zittingsplaatsen van de rechtbanken en 

gerechtshoven. Identificatie is een samengestelde 

code van "Wettelijk nummer arrondissement & 

Wettelijk nummer Zittingsplaats" 

   

               Code 1..1 Verzameling van overeengekomen tekens die een 

zittingsplaats identificeert. 

 Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit 

TKANTON_RI 

3266 (Utrecht) 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

     Procedurele Typering 0..1 De regels omtrent de wijze van behandeling van 

zaken. 

   

          Behandelwijze 1..1 De aanbrengwijze dan wel de regels die bepalen hoe 

een zaak behandeld moet worden. 

 Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst 

‘Behandelwijzen’ 

P0001 (Voorlopige 

voorziening) 

          Behandeltype 0..1 De regels of beslissing van een rechter die bepalen bij 

welke rechtspraakinstantie (eerste of tweede aanleg)  

een zaak behandeld moet worden. 

 Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst 

‘Behandeltypes’ 

01 (Eerste aanleg) 

     Materiele Typering 1..1 De toepasselijke materiële regelgeving.    

          Code 1..1 Code van de materiële typering.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst 

‘Materiele typeringen’ 

B.10.60 (Algemene 

Asielprocedure) 

     Financiele Vordering 0..* Het geldbedrag dat de Rechtspraak vordert van een 

debiteur, b.v. griffierecht. 

De ketenpartij krijgt alleen het 

griffierecht dat de Rechtspraak 

vordert op de geadresseerde 

(zaakbetrokkene) van het zaakbericht. 

De vorderingen van soort Griffierecht 

(01) geven bij elkaar opgeteld het 

meest recente griffierecht. 

 

  

          Soort 1..1 Karakterisering van de vordering.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

‘Soorten Financiele 

Vorderingen’ 

01  (Griffierecht)  

          Bedrag 0..1 Een hoeveelheid geld    

               Hoeveelheid 1..1 Aanduiding van de omvang van het bedrag.  Decimaal 1548.00 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

               Valuta 0..1 Een geldig betaalmiddel in een bepaald land, 

beschouwd in het internationaal verband 

Volgens de ISO 4217 tabel. 

De Rechtspraak hanteert vooralsnog 

alleen de Euro als valuta. Als er geen 

valuta wordt aangegeven, dan geldt 

de Euro als waarde. 

Codelijst ‘Valuta’ 01 (Euro) 

     Indicatie Griffierecht 

Vastgesteld 

0..1 Aanduiding of het griffierecht is vastgesteld of niet. Het griffierecht wordt in eerste 

instantie automatisch berekend. 

Daarna wordt het nog door de griffie 

gecontroleerd. Na controle (en 

eventuele aanpassing) is het 

griffierecht vastgesteld. 

De Financiële Vorderingen van soort 

Griffierecht (01) geven bij elkaar 

opgeteld het meest recente 

griffierecht. 

Boolean 

 

0 (niet waar) 

false (niet waar) 

1 (waar) 

true (waar) 

0 (niet waar) 

     Datum Ingediend 0..1 Datum waarop de zaak is ingediend/binnengekomen.  Datum tijd 

 

Formaat: CCYY-MM-

DDThh:mm:ss 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

2012-10-23T14:20:54 

     Kenmerk Indiening 0..1 Unieke code ter identificatie van de indiening  Deze code is door de indiener van de 

zaak bepaald. 

Token (50)  

     Fase 0..1 Tijdelijke toestand in de ontwikkeling van de Zaak. Fase wordt alleen in bestuurszaken 

gebruikt. 

  

          Code 1..1 Codering van de fase.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

‘Fasen’ 

02 (Aanvullen) 

     Zaakstand 0..1 De stand waarin de zaak zich bevindt. Zaakstand wordt alleen in civiele 

zaken gebruikt. 

  

          Code 1..1 Codering van de zaakstand.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

02 (Indienen 

verweerschrift) 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

‘Zaakstanden’ 

          Uiterste Datum 0..1 Uiterste datum die is gerelateerd aan de zaakstand. Dit is de (verwachte) datum dat de 

zaakstand eindigt. Het kan 

voorkomen dat de werkelijke 

einddatum afwijkt van deze datum. 

Niet alle zaakstanden hebben een 

‘uiterste datum’. 

Datum 

 

Formaat: YYYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

2016-04-07 

4.3.1.1 Handelsvordering 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Handelsvordering 0..1     

     Uiterste Datum Verschijnen 

     Verweerder 

0..1 Uiterste datum waarop een verweerder moet 

verschijnen 

Let op: 

Dit gegeven is ‘afgewaardeerd’alleen 

nog opgenomen om dienstverleners te 

ondersteunen die hun implementatie 

nog niet hebben aangepast.  

Inmiddels kan er per verweerder een 

‘Uiterste Datum Verschijnen’ 

opgegeven worden. In nieuwe 

implementaties dient er daarom 

gekeken te worden naar het 

gelijknamige veld dat onder 

‘Betrokkenheid Persoon’ wordt 

geretourneerd. 

Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 
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4.3.1.2 Vreemdelingenzaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Vreemdelingenzaak 0..1     

     Besluit 0..* Schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 

inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 

   

          Datum 0..1 De datum waarop de beslissing (op bezwaar) door het 

bestuursorgaan is genomen. 

Bij bewaringszaken gaat het hier om 

‘datum oplegging maatregel’. 

Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

          Plaats Van Uitreiking 0..1 Locatie waarop het besluit is uitgereikt.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst 

‘Plaatsen van uitreiking’ 

 

 

4.3.2 Betrokkenheid Persoon 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Betrokkenheid Persoon 1..* Ieder mens zowel als instituties (rechtspersonen): 

Iedere entiteit die drager van rechten kan zijn, een 

vermogen kan hebben en bevoegd is tot het uitoefenen 

van rechten en het aangaan van verbintenissen. 

   

     Identificatie 1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak Deze identificatie dient om een 

betrokkene binnen de zaak te kunnen 

identificeren. 

Als de zaak via het koppelvlak is 

aangemaakt dan is de identificatie 

gegenereerd door de ketenpartij en 

bevat deze een GUID. 

Deze identificatie wordt ook gebruikt 

in Relatie Betrokkenheid Persoon (zie 

4.3.3) om relaties tussen personen 

weer te geven. 

Token (60)  
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

     Soort Persoon 0..1 Karakterisering van de manier waarop de persoon 

betrokken is. 

 Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Persoon’ 

02 ((Proces)Partij) 

     Rol 0..1 Rol waarin de persoon betrokken is bij de zaak.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Rollen 

Persoon’ 

53 (Eiser/Verzoeker) 

     Externe Referentie 0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheeromgeving  

Het eigen kenmerk van de 

gemachtigde eiser of gemachtigde 

verweerder voor deze zaak. 

Deze wordt niet in de zaakgegevens 

opgenomen wanneer deze aan andere 

partijen wordt verstuurd. 

  

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. 

 Token (30)  

     Uiterste Datum Verschijnen 

     Verweerder 

0..1 Uiterste datum waarop een verweerder moet 

verschijnen 

Of de uiterste datum verschijnen 

verweerder is aangegeven of een 

termijn, maar niet beide. 

Datum 

 

Formaat: YYYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

2017-06-24 

     Termijn Verschijnen  

     Verweerder 

0..1 De termijn in dagen na betekening van de zaak aan de 

verweerder waarbinnen de verweerder moet 

verschijnen. 

Een termijn is van toepassing indien 

het om een Handelsvordering art. 112 

indiening gaat en de verweerder in 

een land woont waar de EG 

Betekeningsverordening II van 

toepassing is (art. 56 lid 1 Rv).  

 

Of de uiterste datum verschijnen 

verweerder is aangegeven of een 

termijn, maar niet beide. 

Een positief natuurlijk getal 20 

     Bezorging 0..1 Registreren of het verzoek door de verweerder 

ontvangen is. 

De Datum Bezorging is voor  

Handelsvordering art. 112 zaken niet 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

relevant en wordt daarom ook niet 

opgenomen in de zaakgegevens.  

 

Ook voor Handelsvordering art. 113 

zaken komt dit gegeven te vervallen. 

Dit geldt voor zaken die via Mijn 

Rechtspraak op of na 30-03-2018 zijn 

gestart en geldt in de loop van juni 

2018 ook voor zaken die via 

Aansluitpunt Rechtspraak zijn gestart. 

          Datum 1..1 Datum bezorging.  Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Status 0..1 Status van de betrokken persoon   Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst 

‘Statussen Persoon’ 

01 (Verschenen) 

     Persoon 1..1     

          Registratieve Relatie 0..1     

               Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een persoon staat 

geregistreerd 

 Token (30) 3232467971 

               Soort Registratie 1..1 Karakterisering van de identificatiecode van de 

registratie. 

 Codelijst ‘Soorten Registratie’ 01 (V Nummer) 

          Natuurlijk Persoon 0..1 Een natuurlijk persoon is een mens. Er moet een Natuurlijk Persoon OF 

een Niet Natuurlijk Persoon 

meegegeven worden. 

  

               Geboorte 0..1     

                    Datum 0..1 De datum van de geboorte of de geboortedatum volgens 

het BW Boek 1 art 19b. 

 Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

1975-02-01 

               Geslacht 0..1 De sekse van een persoon.  Codelijst ‘Geslachten’ 1 (mannelijk) 
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               Nationaliteit 0..*     

                    Code 1..1 De codering van de nationaliteit volgens een codelijst.  Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit TNAT 

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

0137 (Nigeriaanse) 

               Naam 0..1 De verzameling van tot een persoon behorende 

gegevens waarmede deze (rechtens) aan het 

maatschappelijk verkeer deel neemt. 

   

                    Voorletters 0..1   String (24) J.P. 

                    Voornamen 0..1 De verzameling namen die, gescheiden door spaties, 

aan de geslachtsnaam voorafgaat. Indien aanwezig, 

wordt het predicaat afgesplitst. 

 String (200) Jan Pieter 

                    Geslachtsnaam 1..1 De geslachtsnaam van een persoon.  String (200) Jansen 

                    Voorvoegsel 0..1 Voorvoegsel behorend bij de geslachtsnaam van de 

persoon.  

Het voorvoegsel gaat - gescheiden 

door een spatie - vooraf aan de rest 

van de geslachtsnaam. 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit TVOORVOEG 

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

 

 

van 

          Niet Natuurlijk Persoon 0..1 Een niet-natuurlijk persoon. Er moet een Natuurlijk Persoon OF 

een Niet Natuurlijk Persoon 

meegegeven worden. 

  

               Naam Organisatie  

               Volledig 

0..1 De volledige naam van een al dan niet officieel 

samenwerkingsverband. (NEN 5825:2002) 

Juridische naam String (200)  

               Rechtsvorm 0..1 De vorm waarin een organisatie of bedrijf is opgericht 

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken waaraan deze rechten en plichten ontleent. 

 Codelijst ‘Rechtsvormen’  

          Adres 0..* Door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een 

verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats 

toegekende benaming, bestaande uit een combinatie 

van de naam van een openbare ruimte, een 

nummeraanduiding en de naam van een woonplaats. 

(BAG)  

In zaaksoorten waar de adresgegevens 

minder van belang zijn 

(Handelsvorderingen), worden 

adressen niet geretourneerd in de 

zaakgegevens door de Rechtspraak. 
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               Soort Adres 1..1 De hoedanigheid van een adres.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Adres’ 

02 (Woon- of 

verblijfadres) 

               Nederlands Adres 0..1 De verwijzing naar een Nederlands adres.     

                    Woonplaats 0..1 Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 

aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het 

grondgebied van de gemeente. (BAG) 

 String (24) 

 

Codeerinstructie: 

Woonplaatsen per 

Gemeentetabel van Loket 

Referentiegegevens: 

TWOONPL (BRA (Basis 

Registratie Adressen) & Lijst 

van Nederlandse Gemeenten) 

Utrecht 

                    Postcode 0..1 De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een 

bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, 

naam van een openbare ruimte en een huisnummer. 

(LO GBA RZB v3.0) 

   

                         Numeriek Deel 1..1 Het numerieke deel van de postcode -bestaande uit vier 

cijfers- identificeert een woonplaats of een gedeelte van 

een woonplaats. (NEN 5825:2002) 

 4 numerieke tekens, vaste 

lengte 

3523 

                         Alfabetisch Deel 1..1 Het alfabetische deel van de postcode -bestaande uit 

twee hoofdletters- identificeert binnen een woonplaats 

of gedeelte van een woonplaats een groep woningen 

bedrijfspanden e.d. een groep postbussen of een groep 

antwoordnummers identificeert.  

 2 alfabetische tekens of 

spaties, vaste lengte 

CH 

                    Adres openbare 

                    ruimte 

 

0..1 De verwijzing naar een adres van een door het 

bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 

aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte 

die binnen één woonplaats is gelegen. 

Er mag een adres openbare ruimte OF 

een postbusadres meegegeven 

worden. 

  

                         Type Openbare 

                         Ruimte 

1..1 De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.  Codelijst ‘Typen Openbare 

Ruimte’ 

01 (Weg) 
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                         Naam Openbare 

                         Ruimte 

1..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een 

openbare ruimte toegekende benaming. (BRA v2.0) 

Naam openbare ruimte kan gelezen 

worden als Straatnaam, waarbij Type 

openbare ruimte = "01" (Weg) 

String (80) Dorpsstraat 

                         Huisnummer 1..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

nummering. (BRA v2.0) 

 ten hoogste 5 numerieke 

tekens 

21 

                         Huisletter 0..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een 

alfanumeriek teken. (BRA v2.0) 

 1 alfabetisch teken E 

                         Huisnummer- 

                         toevoeging 

0..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

nadere toevoeging aan een huisnummer of een 

combinatie van huisnummer en huisletter. (BRA v2.0) 

 ten hoogste 4 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

bis 

                    Postbusadres 

 

0..1 De verwijzing naar een Nederlands postbusadres.  Er mag een adres openbare ruimte OF 

een postbusadres meegegeven 

worden. 

  

                         Postbusnummer 1..1 De numerieke aanduiding zoals deze door TNT Post is 

vastgesteld voor een Nederlandse postbus. 

 

 Integer  

               Buitenlands Adres 0..1 Deze gegevens worden opgenomen zodra de persoon 

aangeeft naar het buitenland te verhuizen of als de 

gemeente ambtshalve besluit tot opneming ingeval van 

verzuimde aangifte.  

Er moet een Nederlands adres OF een 

buitenlands adres meegegeven 

worden. 

  

                    Regel 1 1..1 Eerste adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 2 0..1 Tweede adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 3 0..1 Derde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 4 0..1 Vierde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 
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                    Regel 5 0..1 Vijfde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 6 0..1 Zesde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Land 0..1 Land waar het adres zich bevindt. (Opgegeven door de 

ingeschrevene bij vertrek naar het buitenland).  

   

                         Code 1..1 Verzameling van overeengekomen cijfers die een land 

identificeert. 

 Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit Landentabel van 

Loket Referentiegegevens: 

TLAND_ISO (GBA-tabel 34 

+ aanvullingen en 

uitzonderingen) 

6027 

 

 

4.3.3 Relatie Betrokkenheid Persoon 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Relatie Betrokkenheid Persoon 0..* Het aanwijsbaar verband tussen personen Let wel op welke persoon je als 1e 

noemt en welke als 2e, want dat 

bepaalt de relatie (bijv. ouder-kind). 

 

Voorbeeld: gemachtigde eiser 

vertegenwoordigt een eiser 

 

Identificatie Betrokkenheid Persoon = 

eiser 

Identificatie Betrokkenheid Persoon 

van = gemachtigde eiser 

  

     Identificatie Betrokkenheid  

     Persoon 

1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak  Token (60) Identificatie van de 

eiser 

     Identificatie Betrokkenheid  

     Persoon Van 

1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak  Token (60) Identificatie van de 

gemachtigde eiser 

     Soort Relatie Persoon 1..1 Karakterisering van de relatie tussen twee personen.  Token 04 (Vertegenwoordigt) 
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Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Relatie’ 

     Datum Aanvang 0..1 Datum waarop de relatie is ontstaan. Dit gegeven wordt nog niet gevuld 

door de Rechtspraak.  

Het betreft een generieke modelering 

die met name relevant kan worden 

wanneer beëindigde relaties worden 

weergegeven. 

Bijvoorbeeld wanneer van advocaat 

wordt gewisseld; dan zal de relatie 

worden beëindigd en er een nieuwe 

relatie ontstaan met de nieuwe 

advocaat. 

Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Datum Einde 0..1 Datum waarop de relatie is beëindigd. Dit gegeven wordt nog niet gevuld 

door de Rechtspraak.  

Zie ook de toelichting bij ‘Datum 

Aanvang’. 

Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

 

 

4.3.4 Zaakcluster 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaakcluster 0..*  Een zaakcluster geeft aan dat twee of 

meer zaken aan elkaar gerelateerd 

zijn. 

Een voorbeeld is een voorlopige 

voorziening die aan een asiel 

beroepszaak gerelateerd is. 

Zodra er een zaakcluster bekend is, 

zal deze in de zaakgegevens worden 

geretourneerd.  
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Dit kan al bij de registratie van de 

zaak het geval zijn.  

 

In theorie kunnen zaken uit een 

cluster verwijderd worden. Als de 

laatste zaak verwijderd wordt uit het 

cluster dan wordt het cluster 

verwijderd. Het komt dan niet meer 

voor in de zaakgegevens. 

     Identificatie 1..1   Token (60)  

     Soort       

          Code 1..1 Soort cluster  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst  

‘Soorten Zaakcluster’ 

25 (Vovo-bodem) 

          Omschrijving 0..1 Omschrijving bij het soort zaakcluster  String (200)  

     Zaak 0..*  Het betreft de zaken die onderdeel 

uitmaken van het zaakcluster. 

  

          Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak.  Token (60) NL15.1234 

VK 14 / 10001 
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4.4 BD-023004 Verzoek document 

Definitie Het verzoek van de ketenpartij aan de Rechtspraak tot aanlevering van een document. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

 Document Aggregatieniveau 

Header 1.0 

 

4.4.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak. Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) 

 

NL15.1234 

VK 14 / 10001 

 

4.4.2 Document Aggregatieniveau 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Document Aggregatieniveau 1..1 Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid.    

     Identificatiekenmerk 1..1 Uniek kenmerk van dit aggregatieniveau  Token (30)  
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4.5 BD-023005 Document 

Definitie Bevat de gegevens van één of meerdere documenten. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

 Taak 

 Document Aggregatieniveau 

Header 1.0 

Opmerkingen  Dit bedrijfsdocument wordt zowel in BT-023003 (Ophalen document) als in BT-

023004 (Aanleveren document) gebruikt. 

 Pdf-bestanden mogen alleen in het duurzame formaat PDF/A aangeleverd worden aan 

de Rechtspraak. Aangeleverde PDF/A bestanden moeten doorzoekbaar en 

annoteerbaar zijn. De Rechtspraak controleert het formaat van ingestuurde pdf 

bestanden. Alle (sub)varianten van PDF/A zijn toegestaan en worden ongewijzigd 

door de Rechtspraak opgeslagen. Indien een bestand geen PDF/A is dan wordt het 

document afgewezen (bij het Aansluitpunt Rechtspraak ingediende documenten 

worden dus niet geconverteerd naar PDF/A). 

 Een ketenpartij kan stukken aanleveren of een correspondentiebericht: 

o Bij stukken is (o.a.) Type document = 01, Mime Content (PDF/A) wel 

gevuld en Inhoud niet. 

o Als een correspondentiebericht wordt aangeleverd dan dient dit als ‘platte 

tekst’ in het veld Inhoud opgenomen te worden. Hierbij dient gebruik te 

worden gemaakt van Type document = 03 (Bericht) en Document 

Classificatie Code = 61 (Correspondentie over de procedure).  

De ketenpartij kan ook een stuk aanleveren als ‘Correspondentie over de 

procedure’ (Document Classificatie Code = 61). In dat geval dient de Mime 

Content gevuld te worden (PDF/A) en het Type document dient gevuld te 

zijn met ‘01’ (document) en niet met ‘03’ (bericht).   

 

4.5.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) NL15.1234 

VK 14 / 10001 
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4.5.2 Taak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Taak 0..1 Verzoek van de Rechtspraak aan een ketenpartij  Alleen bij het aanleveren van een 

document door een ketenpartij kan 

een taak identificatie aangeleverd, 

namelijk in het geval dat een taak 

wordt afgerond met het aanleveren 

van het document. 

  

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een taak  Token (60)  

4.5.3 Document Aggregatieniveau 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Document Aggregatieniveau 1..* Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid.    

     Classificatie 1..1 Samenvoeging van archiefbestanddelen tot één nieuw 

geheel met een eigen identiteit TMR 5 

   

          Code 1..1 Kenmerk waaronder het record wordt 

ingedeeld/geklasseerd TMR 5.1 

 Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst 

‘Document Classificatiecodes’ 

41 (Gronden) 

     Identificatiekenmerk 0..1 Uniek kenmerk van dit aggregatieniveau Dit betreft het identificatiekenmerk 

dat de Rechtspraak aan het document 

heeft toegekend. Niet te gebruiken bij 

het aanleveren van een document 

(BT-023004). 

Token (30)  

     Volgnummer 0..1 Volgnummer van een document binnen een 

zaakdossier. 

Dit betreft een unieke identificatie 

van het document binnen de zaak 

(niet over zaken heen) dat de 

Rechtspraak aan het document heeft 

toegekend. Niet te gebruiken bij het 

aanleveren van een document (BT-

023004).  

Token (30) 0003 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Wordt bijvoorbeeld gebruikt om over 

een document te communiceren bij 

een zitting. 

     Type document 1..1 Hoedanigheid van een document.  Codelijst ‘Typen Document’ 03 (Bericht) 

     Naam 1..1 Beknopte formeelinhoudelijk beschrijving (titel) van 

het document TMR 4 

De rechtspraak voegt na ontvangst 

een volgnummer toe aan de naam van 

een document. Dit volgnummer staat 

vooraan en is bedoeld om een 

verwijzing naar het document 

(bijvoorbeeld tijdens een zitting) 

eenvoudiger te maken.  

 

De indiener van een document krijgt 

dit volgnummer overigens niet omdat 

deze niet wordt genotificeerd over 

documenten die hij zelf indient.  In 

een volgende release wordt dit een 

apart gestructureerd document-

metagegeven dat ook voor de indiener 

beschikbaar komt. 

String (255)  

     Specificatie 0..1 De indiener kan per bijlage aangeven welk deel van de 

bijlage relevant is voor de zaak zodat de rechter 

efficiënter recht kan spreken 

 String (120)  

     Datum Dagtekening  0..1 Datum waarop een papieren stuk is opgesteld of een 

digitaal stuk, al dan niet door ondertekening, definitief 

is gemaakt. 

Als een papieren stuk is gescand, dan 

is niet de scandatum van belang, maar 

wel de datum waarop het stuk is 

opgesteld (datum op brief 

bijvoorbeeld). Als de tijd niet 

beschikbaar is, dan vullen met 

00:00:00. 

Datum tijd 

 

Formaat: CCYY-MM-

DDThh:mm:ss 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Externe 

     Identificatiekenmerken 

0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheeromgeving TMR 10 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. TMR 10.2 

Identificatiecode die door de 

aanleverende ketenpartij is toegekend 

aan het document. Wordt niet 

opgeslagen bij de Rechtspraak, maar 

wordt gebruikt voor het 

verwerkingsresultaat (BD-023007). 

Token (30)  

     Bijlage 1..1 Bij een bedrijfsdocument behorend (fysiek) document.     

          Mime Content Type 1..1 Aanduiding van de structuur en codering van een bij 

een bedrijfsdocument behorende elektronische bijlage, 

conform rfc2046 

 String 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit waardenlijst  

‘Mime Content Types’ 

application/pdf 

          Mime Content Id 0..1 De identificatie van (een deel van) de bij een bijlage 

behorende MIME gecodeerde gegevenseenheid. 

Het MIME Content-Id wordt gebruikt 

om de Bijlage te relateren aan andere 

MIME delen waarin deze zijn 

opgenomen. Met andere woorden, om 

een bestand aan de juiste 

metagegevens te kunnen relateren. 

Verplicht als er een bijlage in het 

bericht is opgenomen. 

String  

Het formaat is een RFC 2822 

message id. Dit komt erop neer 

dat er één apenstaartje in de 

identifier moet voorkomen. Een 

GUID kan gebruikt worden om 

uniciteit te garanderen (andere 

unieke tekstwaarden zijn ook 

toegestaan). 

9150e016-a745-453b-

93f5-

f8828e804630@vtspn.

nl 

          Inhoud 0..1 De daadwerkelijke inhoud van de bijlage. Mime Content Id OF Inhoud  is 

gevuld 

String(5000) 

Platte tekst zonder opmaak 

 

     Relatie 0..* Relatie tussen Document Aggregatieniveau en 

betrokken personen. 

In deze release wordt Relatie gevuld 

door de Rechtspraak voor uitgaande 

correspondentieberichten.  

Een partij kan hiermee zien of zijzelf 

direct geadresseerde is. Bijvoorbeeld 

t.a.v. een tekst ter toelichting bij een 

taak, zoals herstel verzuim. Indien een 

partij een ‘kopie/afschrift’ krijgt ziet 

deze als geadresseerde alleen de partij 

die de taak toebedeeld heeft gekregen. 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

De rechtspraak gaat ook de Indiener 

van een document op deze wijze 

kenbaar maken. 

          Soort 1..1 Karakterisering van de relatie.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Relatie Document’ 

08 (Geadresseerde) 

          Registratieve Relatie 1..1     

               Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een persoon staat 

geregistreerd 

 Token (30)  

               Soort Registratie 1..1 Karakterisering van de identificatiecode van de 

registratie. 

 Codelijst ‘Soorten Registratie’ 08 (BAR Nummer) 
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4.6 BD-023006 Foutmelding 

Definitie Signalering van een onvolkomenheid. 

Zie ook het onderdeel ‘Foutafhandeling’ in hoofdstuk 6 Uitgangspunten en 

ontwerpbeslissingenUitgangspunten en ontwerpbeslissingen. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Foutmelding 

Header 1.0 

 

4.6.1 Foutmelding 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Foutmelding 1..1 Bekendmaking van een onjuistheid of onvolkomenheid.    

     Foutcode 1..1 Gecodeerde aanduiding van de fout.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst  

‘Foutcodes Foutmelding’. 

01 

     Foutomschrijving 1..1 Beschrijving van de fout. De omschrijving bevat zo mogelijk 

een verwijzing naar de oorzaak van de 

fout. Zie hiervoor het document 

“Berichtenboek 4 – 

Gebruikersinstructie – 

Berichtvalidaties”“Berichtenboek 4 – 

Foutmeldingen en oorzaken.xlsx” (zie 

ook [6] in 1.2 ReferentiesReferenties) 

en ook de toelichting bij codelijst 

‘Foutcodes Foutmelding’. 

De omschrijving bevat daarnaast een 

referentiekenmerk (conversation_id) 

om de oorzaak van het probleem 

eenvoudiger te kunnen achterhalen. 

String (255) 

 

04.1: Het betreffende 

document kon niet 

gevonden worden. 

[8fb82ea37a2ea3e9:22

fde13a:14d2ea4eac8:-

fc2]  

 

 

  

Met opmaak: Lettertype: 9 pt

Met opmaak: Lettertype: 9 pt
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4.7 BD-023007 Verwerkingsresultaat 

Definitie Terugkoppeling van Rechtspraak naar ketenpartij of een bericht van een ketenpartij correct 

ontvangen of verwerkt is. 

Zie ook het onderdeel ‘Foutafhandeling’ in hoofdstuk 6 Uitgangspunten en 

ontwerpbeslissingenUitgangspunten en ontwerpbeslissingen. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

 Verwerkingsresultaat 

 Document Aggregatieniveau 

Header 1.0 

 

4.7.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 0..1     

     Identificatie 0..1 Identificatiecode van een zaak Er wordt een Identificatie OF een 

Kenmerk Indiening meegegeven 

Token (60) NL15.1234 

VK 14 / 10001 

     Kenmerk Indiening 0..1 Unieke code ter identificatie van de indiening   Token (50)  

 

4.7.2 Verwerkingsresultaat 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Verwerkingsresultaat 1..1     

     Indicatie succes 1..1 Indicator die aangeeft of het verzoekbericht succesvol is 

ontvangen/verwerkt. 

Als de waarde 1 (true) is, dan is het 

bericht functioneel correct ontvangen 

door de Rechtspraak.  

Het kan dan echter nog steeds zijn dat 

één of meerdere documenten 

functionele fouten bevatten. Voor elk 

document dat niet verwerkt kon 

worden wordt er in het Document 

Aggregatieniveau een foutmelding 

opgenomen.  

Boolean 

 

0 (false) 

1 (true) 

1 (true) 

Met opmaak: Lettertype: 9 pt
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Als een document niet verwerkt kon 

worden dan dient de ketenpartij deze 

fout te herstellen en het document 

opnieuw aan te bieden (bijvoorbeeld 

met behulp van het Document bericht, 

zie 4.5 BD-023005 DocumentBD-

023005 Document). 

 

Als de waarde 0 (false) is, dan is het 

hele bericht (inclusief eventuele 

bijlagen) niet verwerkt. Er worden in 

dat geval geen foutmeldingen 

geretourneerd per document (dus op 

Document Aggregatieniveau).  

Na het herstellen van de fout moet het 

bericht opnieuw ingediend worden. 

     Foutmelding 0..1 Bevat gegevens als er een fout is opgetreden bij het 

verwerken van het verzoek. 

   

          Foutcode 1..1 Gecodeerde aanduiding van de fout.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

‘Foutcodes Foutmelding’ 

01 

          Foutomschrijving 1..1 Beschrijving van de fout. De omschrijving bevat zo mogelijk 

een verwijzing naar de oorzaak van 

de fout. Zie hiervoor het document 

“Berichtenboek 4 – 

Gebruikersinstructie – 

Berichtvalidaties”“Berichtenboek 4 – 

Foutmeldingen en oorzaken.xlsx” (zie 

ook [6] in 1.2 ReferentiesReferenties) 

en ook de toelichting bij codelijst 

‘Foutcodes Foutmelding’. 

String (255) 

 

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.[4fa074eb-

c33d-4ebe-a683-

62899dc64a2e] 

Met opmaak: Lettertype: 9 pt

Met opmaak: Lettertype: 9 pt
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

De omschrijving bevat daarnaast een 

referentiekenmerk (conversation_id) 

om de oorzaak van het probleem 

eenvoudiger te kunnen achterhalen. 

 

4.7.3 Document Aggregatieniveau 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Document Aggregatieniveau 0..* Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid. Voor elk document  aangeleverd in 

het verzoek wordt een ‘Document 

Aggregatieniveau’ opgenomen in het 

Verwerkingsresultaatbericht. 

Voor een correct verwerkt document 

wordt (o.a.) het Identificatiekenmerk 

geretourneerd.   

Het kan zijn dat Indicatie Succes = 1 

(true), maar dat niet alle documenten 

verwerkt konden worden door een 

fout in een document. Na het 

herstellen van de fout moet het 

betreffende document opnieuw 

aangeleverd worden (bijvoorbeeld 

met behulp van het Document 

bericht, zie 4.5 BD-023005 

DocumentBD-023005 Document). 

 

Als Indicatie Succes = 0 (false) dan 

is het hele bericht (inclusief 

eventuele bijlagen) niet verwerkt. Er 

worden in dat geval geen 

foutmeldingen geretourneerd per 

document (dus op Document 

Aggregatieniveau).  

  

Met opmaak: Lettertype: 9 pt
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

     Identificatiekenmerk 0..1 Uniek kenmerk van dit aggregatieniveau Het door de Rechtspraak 

gegenereerde identificatiekenmerk 

van een succesvol in het dossier 

opgeslagen document. 

Indien het document niet opgeslagen 

kon worden omdat het functioneel 

niet correct was dan is dit element 

niet gevuld en is er een Foutmelding 

opgenomen. 

Token (30)  

     Naam 0..1 Beknopte formeelinhoudelijk beschrijving (titel) van 

het document (TMR 4) 

De door de ketenpartij aangeleverde 

naam bij het document.  

String (255)  

     Externe 

     Identificatiekenmerken 

0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheersomgeving (TMR 10) 

   

          Identificatie 1..1 De unieke identificatie binnen het genoemde externe 

systeem. (TMR 10.2) 

Dit betreft de identificatiecode die 

bij het document aangeleverd is door 

de aanleverende ketenpartij.  

Token (30)  

     Foutmelding 0..1 Bevat gegevens als er een fout is opgetreden bij het 

verwerken van het document 

   

          Foutcode 1..1 Gecodeerde aanduiding van de fout.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst  

‘Foutcodes Foutmelding’. 

21 

          Foutomschrijving 1..1 Beschrijving van de fout. De omschrijving bevat zo mogelijk 

een verwijzing naar de oorzaak van 

de fout. Zie hiervoor het document 

“Berichtenboek 4 – 

Gebruikersinstructie – 

Berichtvalidaties”“Berichtenboek 4 – 

Foutmeldingen en oorzaken.xlsx” 

(zie ook [6] in 1.2 

ReferentiesReferenties) en ook de 

toelichting bij codelijst ‘Foutcodes 

Foutmelding’. 

String (255) 

 

24.6: Mime Content 

Type is 

'application/pdf' maar 

Mime Content Id is 

NIET gevuld. 

[8fb82ea37a2ea3e9:22f

de13a:14d2ea4eac8:-

fc2]  

 Met opmaak: Lettertype: 9 pt



Berichtenboek 4 Technisch koppelvlak | Mei 2018 

 

Pagina 53 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

De omschrijving bevat daarnaast een 

referentiekenmerk (conversation_id) 

om de oorzaak van het probleem 

eenvoudiger te kunnen achterhalen. 

 

  



Berichtenboek 4 Technisch koppelvlak | Mei 2018 

 

Pagina 54 

4.8 BD-023008 Zaakindiening 

 

 

 

4.8.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 0..1 Een proces of geschil Bij een Zaakindiening is het 

generieke Zaak gedeelte alleen 

relevant om aan te geven of er al (een 

deel van het) griffierecht is betaald 

en/of een eigen kenmerk voor de 

indiening aan te geven. Deze 

gegevens zijn optioneel. Wanneer 

deze gegevens niet aangeleverd 

worden dan vervalt het generieke 

Zaak gedeelte. 

Het Handelsvordering deel moet wel 

altijd worden meegegeven. 

  

     Financiele Vordering 0..* Het geldbedrag dat de Rechtspraak te vorderen 

heeft van een debiteur, b.v. griffierecht. 

Hier kan aangegeven worden welk 

deel van het griffierecht reeds betaald 

is. Het bedrag griffierecht wordt door 

de Rechtspraak berekend. 

  

          Soort 1..1 Karakterisering van de vordering. Alleen voor eerder voldaan 

griffierecht (code 08). 

Token 08  (Eerder voldaan 

griffierecht)  

Definitie De gegevens voor het indienen van een zaak zoals die door de ketenpartij worden 

aangeleverd. 

Versie 2.0 

Onderdelen  Zaak, gespecialiseerd naar: 

- Handelsvordering 

 Betrokkenheid Persoon 

 Relatie Betrokkenheid Persoon 

 Document Aggregatieniveau 

Header 1.0 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Indien er meerdere bedragen zijn, 

dient hier 1 opgesomd bedrag ‘eerder 

voldaan griffierecht’ te worden 

ingevuld. 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

‘Soorten Financiele 

Vorderingen’ 

          Bedrag 1..1 Een hoeveelheid geld    

               Hoeveelheid 1..1 Aanduiding van de omvang van het bedrag.  Decimaal 1548.00 

               Valuta 0..1 Een geldig betaalmiddel in een bepaald land, 

beschouwd in het internationaal verband. 

Volgens de ISO 4217 tabel. 

De Rechtspraak hanteert vooralsnog 

alleen de Euro als valuta. Als er geen 

valuta wordt aangegeven, dan geldt 

de Euro als waarde. 

Codelijst ‘Valuta’ 01 (Euro) 

     Kenmerk Indiening 0..1 Unieke code ter identificatie van de indiening  Indien niet aangeleverd door een 

ketenpartij, genereert de Rechtspraak 

een code (GUID). Deze code wordt in 

het Verwerkingsresultaat (BD-

023007) teruggegeven. 

Token (50) 

 

 

 

 

4.8.1.1 Handelsvordering 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Handelsvordering      

     Indieningswijze 0..1 De wijze waarop de vorderingsprocedure wordt gestart. Geeft aan welke wijze van indiening 

wordt gevolgd. Bijvoorbeeld volgens 

de procedure zoals beschreven in 

artikel 112 Rv of artikel 113 Rv. 

 

Indien er geen Indieningswijze is 

aangegeven dan wordt ervan 

uitgegaan dat het een zaakindiening 

betreft volgens artikel 113 Rv. 

Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

‘Indieningswijze’ 

01 (Artikel 112 Rv) 

     Gerecht 1..1 Rechtsprekend college    

          Instantie 1..1 Een instelling die een rol vervult in de uitvoering van 

processen binnen - aan Justitie gerelateerde - ketens. 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

               Code 1..1 Verzameling van overeengekomen tekens die een 

instantie of een onderdeel daarvan identificeert. 

 Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit 

TARROND_RI  

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

AR0042 

(Midden-Nederland) 

          Zittingsplaats 1..1 Zittingsplaatsen van de rechtbanken en gerechtshoven. 

Identificatie is een samengestelde code van "Wettelijk 

nummer arrondissement & Wettelijk nummer 

Zittingsplaats" 

   

               Code 1..1 Verzameling van overeengekomen tekens die een 

zittingsplaats identificeert. 

 Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit 

TKANTON_RI 

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

3266 (Utrecht) 

     Juridische Vordering 1..1 Algemeen: aanspraak van de schuldeiser op de 

schuldenaar (m.n. op betaling van een schuld in 

goederen of in geld) 

civiel: Eis in rechte gesteld 

(straf: Eis van het Openbaar Ministerie (SSR)). 

   

          Soort 1..1 Karakterisering van de vordering.  Token 

Codeerinstructie: moet 

waarde bevatten uit codelijst  

‘Soorten Juridische 

Vorderingen’ 

01  (Geldelijk belang)  

          Omschrijving 1..1 De beschrijving van de vordering.  String (200)  

          Bedrag 0..1 Een hoeveelheid geld. Verplicht als Soort = 01 (Geldelijk 

belang). 

Dit betreft het totaalbedrag van de 

juridische vordering. 

  

               Hoeveelheid 1..1 Aanduiding van de omvang van het bedrag. In de meeste gevallen dient het 

bedrag groter dan 25000 euro te zijn. 

Er zijn hier echter uitzonderingen op 

Decimaal 26150.75 
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(bijvoorbeeld als het een 

vrijwaringszaak betreft). 

               Valuta 0..1 Een geldig betaalmiddel in een bepaald land, 

beschouwd in het internationaal verband. 

Volgens de ISO 4217 tabel. 

De Rechtspraak hanteert vooralsnog 

alleen de Euro als valuta. Als er geen 

valuta wordt aangegeven, dan geldt 

de Euro als waarde. 

Codelijst ‘Valuta 01 (Euro) 

     Uiterste Datum Verschijnen 

     Verweerder 

0..1 Uiterste datum waarop een verweerder moet 

verschijnen 

Let op:  

Dit gegeven is alleen nog opgenomen 

om dienstverleners te ondersteunen 

die hun implementatie nog niet 

hebben aangepast.  

Inmiddels kan er per verweerder een 

‘Uiterste Datum Verschijnen’ 

opgegeven worden. Dit gegeven dient 

daarom in nieuwe implementaties niet 

onder ‘Zaak’ maar onder 

‘Betrokkenheid Persoon’ aangeleverd 

te worden. 

Dit gegeven is op deze plaats 

‘afgewaardeerd’ en dient in nieuwe 

implementaties niet onder ‘Zaak’ 

maar onder ‘Betrokkenheid Persoon’ 

aangeleverd te worden. 

Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Vrijwaring 1..1     

          Indicatie vrijwaring 1..1 Indicator die aangeeft of de zaak een vrijwaringszaak 

is. 

 Boolean 

 

0 (false) 

1 (true) 

0 (false) 

          Zaak 0..1  Vullen indien Indicatie vrijwaring = 1   

               Identificatie 1..1 Identificatie van de zaak waarvoor een vrijwaring 

wordt ingediend 

 Token (60) NL15.1234 
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4.8.2 Betrokkenheid Persoon 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Betrokkenheid Persoon 1..* Ieder mens zowel als instituties (rechtspersonen): 

Iedere entiteit die drager van rechten kan zijn, een 

vermogen kan hebben en bevoegd is tot het uitoefenen 

van rechten en het aangaan van verbintenissen. 

   

     Identificatie 1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak De waarde moet gegenereerd worden 

door de ketenpartij en moet een GUID 

bevatten.  

GUID  

     Soort Persoon 1..1 Karakterisering van de manier waarop de persoon 

betrokken is. 

 Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Persoon’ 

02 ((Proces)Partij) 

     Rol 1..1 Rol waarin de persoon betrokken is bij de relatie. 

(BRP) 

 Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Rollen 

Persoon’ 

53 (Eiser/Verzoeker) 

     Externe Referentie 0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheeromgeving 

De gemachtigde eiser kan zijn eigen 

kenmerk voor deze zaak aanleveren. 

  

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. 

 Token (30)  

     Toevoeging 0..1 Een toevoeging is een overheidsbijdrage aan de kosten 

voor rechtsbijstand. 

   

          Status Toevoeging 1..1 De toestand van de toevoeging.  Codelijst ‘Statussen 

Toevoeging’ 

01 (Aangevraagd) 

     Bezorging 0..1 Registreren of het verzoek door de verweerder 

ontvangen is. 

Bij een Handelsvordering indiening 

volgens art. 113 Rv is de datum 

bezorging verplicht, bij een indiening 

volgens art. 112 Rv niet.De Datum 

Bezorging hoeft niet meer 

aangeleverd te worden bij een 

Handelsvordering volgens art. 113 Rv 
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(bij art. 112 Rv hoefde dat al niet). 

Indien deze toch wordt aangeleverd 

dan wordt deze genegeerd. 

          Datum 1..1 Datum bezorging  Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Toegang 0..1     

          SNG code gemachtigde  

          verweerder 

1..1 Autorisatiecode bij de indiening van een zaak (Art. 

113) door een deurwaarderskantoor om de gemachtigde 

van een verweerder toegang te geven tot het systeem 

van de Rechtspraak. 

Verplicht voor elke verweerder in een 

Handelsvordering art. 113 Rv 

procedure. 

In een Handelsvordering art. 112 Rv 

procedure is de toegangscode bij de 

indiening niet van toepassing. 

Token GA1AS7F5O 

     Uiterste Datum Verschijnen 

     Verweerder 

0..1 Uiterste datum waarop een verweerder moet 

verschijnen 

Bij een Handelsvordering dient er per 

verweerder een uiterste datum 

verschijnen OF een 

verschijningstermijn aangegeven te 

worden. 

De uiterste datum verschijnen dient in 

de toekomst te liggen. 

Datum 

 

Formaat: YYYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

2017-06-24 

     Termijn Verschijnen  

     Verweerder 

0..1 De termijn in dagen na betekening van de zaak aan de 

verweerder waarbinnen de verweerder moet 

verschijnen. 

Bij een Handelsvordering dient er per 

verweerder een uiterste datum 

verschijnen OF een 

verschijningstermijn aangegeven te 

worden. 

De termijn dient aangeleverd te 

worden indien het om een 

Handelsvordering art. 112 indiening 

gaat en de verweerder in een land 

woont waar de EG 

Betekeningsverordening II van 

toepassing is (art. 56 lid 1 Rv).  

Een positief natuurlijk getal 20 
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     Persoon 1..1     

          Registratieve Relatie 0..1  Voor een Handelsvordering indiening 

geldt: alleen voor de gemachtigde 

dient een Registratie Relatie (het 

BAR nummer) opgegeven te worden; 

voor eisers of verweerders dient dit 

gegeven weggelaten te worden.  

  

               Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een persoon staat 

geregistreerd 

 Token (30) A12345 

               Soort Registratie 1..1 Karakterisering van de identificatiecode van de 

registratie. 

 Codelijst ‘Soorten Registratie’ 08 (BAR nummer) 

          Natuurlijk Persoon 0..1 Een natuurlijk persoon is een mens. Er moet een Natuurlijk Persoon OF 

een Niet Natuurlijk Persoon 

meegegeven worden. 

  

               Geboorte 0..1     

                    Datum 1..1 De datum van de geboorte of de geboortedatum volgens 

het BW Boek 1 art 19b. 

Datum mag niet in de toekomst liggen Datum 

 

Formaat: CCYY-MM-DD 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

1975-02-01 

               Geslacht 1..1 De sekse van een persoon.  Codelijst ‘Geslachten’ 1 (mannelijk) 

               Nationaliteit 0..*     

                    Code 1..1 De codering van de nationaliteit volgens een codelijst.  Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit TNAT 

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

0137 (Nigeriaanse) 

               Naam 1..1 De verzameling van tot een persoon behorende 

gegevens waarmede deze (rechtens) aan het 

maatschappelijk verkeer deel neemt. 

   

                    Voorletters 0..1   String (24) J.P. 

                    Voornamen 0..1 De verzameling namen die, gescheiden door spaties, 

aan de geslachtsnaam voorafgaat. Indien aanwezig, 

wordt het predicaat afgesplitst. 

 String (200) Jan Pieter 

                    Geslachtsnaam 1..1 De geslachtsnaam van een persoon.  String (200) Jansen 
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                    Voorvoegsel 0..1 Voorvoegsel behorend bij de geslachtsnaam van de 

persoon.  

Het voorvoegsel gaat - gescheiden 

door een spatie - vooraf aan de rest 

van de geslachtsnaam. 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit TVOORVOEG 

referentietabel van Bureau 

Referentiegegevens  

van 

          Niet Natuurlijk Persoon 0..1 Een niet-natuurlijk persoon. Er moet een Natuurlijk Persoon OF 

een Niet Natuurlijk Persoon 

meegegeven worden. 

  

               Naam organisatie  

               volledig 

1..1 De volledige naam van een al dan niet officieel 

samenwerkingsverband. (NEN 5825:2002) 

Juridische naam String (200)  

               Rechtsvorm 0..1 De vorm waarin een organisatie of bedrijf is opgericht 

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken waaraan deze rechten en plichten ontleent. 

 Codelijst ‘Rechtsvormen’  

          Adres 0..* Door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een 

verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats 

toegekende benaming, bestaande uit een combinatie 

van de naam van een openbare ruimte, een 

nummeraanduiding en de naam van een woonplaats. 

(BAG)  

Wanneer een adres onbekend is dient 

element Adres weg te worden gelaten. 

Wanneer de zaak een 

Handelsvordering betreft mag er per 

betrokkene maximaal één adres 

aangeleverd worden. 

  

               Soort Adres 1..1 De hoedanigheid van een adres.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Adres’ 

02 (Woon- of 

verblijfadres) 

               Nederlands Adres 0..1 De verwijzing naar een Nederlands adres.  Er moet een Nederlands adres OF een 

buitenlands adres meegegeven 

worden. 

 

Voor een verweerder in een civiele 

zaak hoeft bij een Nederlands Adres 

alleen de Woonplaats gevuld te 

worden; overige gegevens worden 

niet in het Rechtspraak systeem 

opgeslagen. 
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                    Woonplaats 0..1 Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 

aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het 

grondgebied van de gemeente. (BAG) 

 String (24) 

 

Codeerinstructie: 

Woonplaatsen per 

Gemeentetabel van Loket 

Referentiegegevens: 

TWOONPL  (BRA (Basis 

Registratie Adressen) & Lijst 

van Nederlandse Gemeenten) 

Utrecht 

                    Postcode 0..1 De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een 

bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, 

naam van een openbare ruimte en een huisnummer. 

(LO GBA RZB v3.0) 

   

                         Numeriek Deel 1..1 Het numerieke deel van de postcode -bestaande uit vier 

cijfers- identificeert een woonplaats of een gedeelte van 

een woonplaats. (NEN 5825:2002) 

 4 numerieke tekens, vaste 

lengte 

3523 

                         Alfabetisch Deel 1..1 Het alfabetische deel van de postcode -bestaande uit 

twee hoofdletters- identificeert binnen een woonplaats 

of gedeelte van een woonplaats een groep woningen 

bedrijfspanden e.d. een groep postbussen of een groep 

antwoordnummers identificeert.  

 2 alfabetische tekens of 

spaties, vaste lengte 

CH 

                    Adres Openbare  

                    Ruimte 

 

0..1 De verwijzing naar een adres van een door het 

bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 

aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte 

die binnen één woonplaats is gelegen. 

Er mag een adres openbare ruimte OF 

een postbusadres meegegeven 

worden. 

  

                         Type Openbare  

                         Ruimte 

1..1 De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.  Codelijst ‘Typen Openbare 

Ruimte’ 

01 (Weg) 

                         Naam Openbare 

                         Ruimte 

1..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een 

openbare ruimte toegekende benaming. (BRA v2.0) 

Naam openbare ruimte kan gelezen 

worden als Straatnaam, waarbij Type 

openbare ruimte = "01" (Weg) 

String (80) Dorpsstraat 

                         Huisnummer 1..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

nummering. (BRA v2.0) 

 ten hoogste 5 numerieke 

tekens 

21 
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                         Huisletter 0..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een 

alfanumeriek teken. (BRA v2.0) 

Huisletter wordt (nog) niet in het 

Rechtspraak systeem opgeslagen. 

Een huisletter kan eventueel in de 

Huisnummertoevoeging worden 

opgenomen. 

1 alfabetisch teken  E 

                         Huisnummer- 

                         toevoeging 

0..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

nadere toevoeging aan een huisnummer of een 

combinatie van huisnummer en huisletter. (BRA v2.0) 

 ten hoogste 4 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

bis 

                    Postbusadres 

 

0..1 De verwijzing naar een Nederlands postbusadres.  Er mag een adres openbare ruimte OF 

een postbusadres meegegeven 

worden. 

  

                         Postbusnummer 1..1 De numerieke aanduiding zoals deze door TNT Post is 

vastgesteld voor een Nederlandse postbus. 

 Integer  

               Buitenlands Adres 0..1 Deze gegevens worden opgenomen zodra de persoon 

aangeeft naar het buitenland te verhuizen of als de 

gemeente ambtshalve besluit tot opneming ingeval van 

verzuimde aangifte.  

Er moet een Nederlands adres OF een 

buitenlands adres meegegeven 

worden. 

Voor een Handelsvordering indiening 

volstaat het om de Woonplaats in 

Regel 1 op te nemen en het Land te 

vermelden. 

  

                    Regel 1 1..1 Eerste adresregel. Deze regel dient ook de woonplaats te 

bevatten. 

ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 2 0..1 Tweede adresregel. Regel 2 t/m 6 worden (nog) niet in het 

Rechtspraak systeem opgeslagen. 

ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 3 0..1 Derde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 4 0..1 Vierde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 5 0..1 Vijfde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 6 0..1 Zesde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 
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                    Land 0..1 Land waar het adres zich bevindt. (Opgegeven door de 

ingeschrevene bij vertrek naar het buitenland).  

   

                         Code 1..1 Verzameling van overeengekomen cijfers die een land 

identificeert. 

 Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit Landentabel van 

Loket Referentiegegevens: 

TLAND_ISO (GBA-tabel 34 

+ aanvullingen en 

uitzonderingen) 

6027 

 

4.8.3 Relatie Betrokkenheid Persoon 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Relatie Betrokkenheid Persoon 0..* Het aanwijsbaar verband tussen personen Let wel op welke persoon je als eerste 

noemt en welke als tweede, want dat 

bepaalt de relatie (bijvoorbeeld wie de 

ouder is en wie het kind). 

 

Voorbeeld: gemachtigde eiser 

vertegenwoordigt een eiser 

 

Identificatie Betrokkenheid Persoon = 

eiser 

Identificatie Betrokkenheid Persoon 

van = gemachtigde eiser 

  

     Identificatie Betrokkenheid  

     Persoon 

1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak  Token (60) Identificatie van de 

eiser 

     Identificatie  

     Betrokkenheid Persoon Van 

1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak  Token (60) Identificatie van de 

gemachtigde eiser 

     Soort Relatie Persoon 1..1 Karakterisering van de relatie tussen twee personen.  Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst ‘Soorten 

Relatie’ 

04 (Vertegenwoordigt) 
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4.8.4 Document Aggregatieniveau 
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Document Aggregatieniveau 0..* Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid. Bij de zaakindiening kunnen alleen 

stukken (PDF/A-bestanden) 

aangeleverd worden. 

 

Handelsvordering art. 113: 

Bij een indiening van een 

Handelsvorderingenzaak conform art 

113 via het Aansluitpunt Rechtspraak 

dient u GEEN documenten 

geclassificeerd als “procesinleiding” 

(code 52) mee te sturen.  

Bij art. 113-indieningen worden 

document met classificatie ‘Exploot’ 

(code 54) verwacht (het betekende 

stuk, ofwel de betekende vorm van 

het oproepingsbericht, welke de 

procesinleiding omvat). 

Alleen in wettelijke 

uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld 

in geval van een buitenlandse 

verweerder, is het wettelijk toegestaan 

om een indiening te doen, waarbij het 

exploot later wordt aangeleverd. 

 

Handelsvordering art. 112: 

Bij een indiening van een 

Handelsvorderingenzaak conform art 

112 via het Aansluitpunt Rechtspraak 

dient u WEL een document 
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geclassificeerd als “procesinleiding” 

(code 52) mee te sturen.  

     Classificatie 1..1 Samenvoeging van archiefbestanddelen tot één nieuw 

geheel met een eigen identiteit TMR 5 

   

          Code 1..1 Kenmerk waaronder het record wordt 

ingedeeld/geklasseerd TMR 5.1 

 Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst 

‘Document Classificatiecodes’ 

41 (Gronden) 

     Naam 1..1 Beknopte formeelinhoudelijk beschrijving (titel) van 

het document TMR 4 

De rechtspraak voegt na ontvangst 

een volgnummer toe aan de naam van 

een document. Dit volgnummer staat 

vooraan en is bedoeld om een 

verwijzing naar het document 

(bijvoorbeeld tijdens een zitting) 

eenvoudiger te maken.  

String (255)  

     Specificatie 0..1 De indiener kan per bijlage aangeven welk deel van de 

bijlage relevant is voor de zaak zodat de rechter 

efficiënter recht kan spreken 

 String (120)  

     Datum Dagtekening 0..1 Datum waarop een papieren stuk is opgesteld of een 

digitaal stuk, al dan niet door ondertekening, definitief 

is gemaakt. 

Als een papieren stuk is gescand, dan 

is niet de scandatum van belang, maar 

wel de datum waarop het stuk is 

opgesteld (datum op brief 

bijvoorbeeld). Als de tijd niet 

beschikbaar is, dan vullen met 

00:00:00. 

Datum tijd 

 

Formaat: CCYY-MM-

DDThh:mm:ss 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Externe 

     Identificatiekenmerken 

0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheeromgeving TMR 10 

   

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. TMR 10.2 

Identificatiecode die door de 

aanleverende ketenpartij is toegekend 

aan het document. Wordt niet 

opgeslagen bij de Rechtspraak, maar 

wordt gebruikt voor het 

verwerkingsresultaat (BD-023007). 

Token (30)  
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     Bijlage 1..1 Bij een bedrijfsdocument behorend (fysiek) document.     

          Mime Content Type 1..1 Aanduiding van de structuur en codering van een bij 

een bedrijfsdocument behorende elektronische bijlage, 

conform rfc2046 

 application/pdf application/pdf 

          Mime Content Id 1..1 De identificatie van (een deel van) de bij een bijlage 

behorende MIME gecodeerde gegevenseenheid. 

Het MIME Content-Id wordt gebruikt 

om de Bijlage te relateren aan andere 

MIME delen waarin deze zijn 

opgenomen. Met andere woorden, om 

een bestand aan de juiste 

metagegevens te kunnen relateren.  

String  

Het formaat is een RFC 2822 

message id. Dit komt erop neer 

dat er één apenstaartje in de 

identifier moet voorkomen. Een 

GUID kan gebruikt worden om 

uniciteit te garanderen (andere 

unieke tekstwaarden zijn ook 

toegestaan). 

9150e016-a745-453b-

93f5-

f8828e804630@vtspn.

nl 
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4.9 BD-023010 Toegang verkrijgen  

Definitie Mogelijkheid voor een ketenpartij toegang te krijgen tot de zaakgegevens en de 

dossierstukken met een toegangscode.  

Versie 2.0 

Onderdelen  Toegang 

Header 1.0 

 

 

4.9.1 Toegang 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Toegang 1..1     

     SNG code gemachtigde  

     verweerder 

1..1 Toegangscode voor de gemachtigde van een verweerder 

zoals die verstrekt is aan de verweerder.  

In een Handelsvordering art. 113 Rv 

procedure heeft de verweerder de 

SNG code in het exploot ontvangen. 

In een Handelsvordering art. 112 Rv 

procedure is er door de Rechtspraak 

een machtigingscode gegenereerd en 

opgenomen in het oproepingsbericht. 

De verweerder kan de code aan één of 

meer kandidaat gemachtigden 

overhandigen waarmee zij toegang tot 

de zaak kunnen vragen. 

 

Wanneer een gemachtigde meerdere 

verweerders vertegenwoordigt dan 

krijgt deze van elke verweerder een 

unieke toegangscode.  

De gemachtigde stuurt dus voor elke 

verweerder die hij vertegenwoordigt 

een apart bericht in. 

Token  
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De code kan indien nodig later 

nogmaals gebruikt worden om verstek 

te zuiveren. 

Bij een wisseling van advocaat kan de 

griffie de nieuwe advocaat koppelen 

en dan is er geen nieuwe code nodig. 

De nieuwe advocaat kan via 

MijnRechtspraak een vrij bericht 

sturen buiten de zaak om, waarin hij 

aangeeft de partij te gaan 

vertegenwoordigen met vermelding 

van het zaaknummer.  

 

4.10 BD-023011 Verschijnen 

Definitie Mogelijkheid voor een gemachtigde om te verschijnen voor één of meerdere verweerders. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

 Taak 

 Betrokkenheid Persoon 

 Document Aggregatieniveau 

Header 1.0 

Opmerkingen De taak biedt de mogelijkheid voor een gemachtigde om te verschijnen voor één of 

meerdere verweerders. De taak wordt slechts éénmaal verstrekt per gemachtigde. Als de 

gemachtigde meerdere verweerders vertegenwoordigt dan dienen al deze verweerders in 

het bericht opgenomen te worden. 

Verschijnen voor niet eerder opgegeven verweerders. 

Als er na het versturen van het bericht toch nog verschenen moet worden voor andere 

verweerders dan kan dit door opnieuw een Verschijnen-bericht in te sturen voor de 

betreffende verweerder(s) onder vermelding van de oorspronkelijke taak. 

Verstek zuiveren 
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Indien de uiterste datum verschijnen is verlopen dan kan het Verschijnen-bericht gebruikt 

worden om het verstek te zuiveren (er zal eerst opnieuw toegang moeten worden verkregen 

met het Toegang verkrijgen bericht). 

In verzet gaan 

Indien er reeds een verstekuitspraak is geweest in de zaak dan kan de gemachtigde het 

Verschijnen-bericht ook gebruiken om in verzet te gaan. In dat geval dient er een exploot 

en eventuele bewijsstukken aangeleverd te worden. 

 

4.10.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1 Een proces of geschil    

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) 

 

NL15.1234 

     Externe Referentie 0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de huidige 

beheeromgeving 

De gemachtigde kan zijn eigen 

kenmerk voor deze zaak aanleveren. 

  

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. 

 Token (30)  

 

4.10.2 Taak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Taak 1..1 Verzoek van de Rechtspraak aan een ketenpartij  De taak ‘Verschijnen’ wordt slechts 

éénmaal verstrekt per gemachtigde. 

Als de gemachtigde meerdere 

verweerders vertegenwoordigt dan 

dienen al deze verweerders in het 

Verschijnen bedrijfsdocument 

opgenomen te worden. 

Als er na het versturen van het 

bedrijfsdocument toch nog 

verschenen moet worden voor andere 

verweerders dan dient dit via een 

correspondentiebericht 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

(bedrijfsdocument Document) bij de 

griffie aangegeven te worden. 

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een taak  Token (60)  

 

4.10.3 Betrokkenheid Persoon 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Betrokkenheid Persoon 1..* Ieder mens zowel als instituties (rechtspersonen): 

Iedere entiteit die drager van rechten kan zijn, een 

vermogen kan hebben en bevoegd is tot het uitoefenen 

van rechten en het aangaan van verbintenissen.  

Alleen aan te leveren voor personen 

met rol 54 (Verweerder) 

  

     Identificatie 1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak  Token (60)  

     Toevoeging 0..1 Een toevoeging is een overheidsbijdrage aan de kosten 

voor rechtsbijstand. 

   

          Status toevoeging 1..1 De toestand van de toevoeging.  Codelijst ‘Statussen 

Toevoeging’ 

01 (Aangevraagd) 

 

4.10.4 Document Aggregatieniveau 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Document Aggregatieniveau 0..* Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid. Bij het verschijnen kunnen alleen 

PDF-bestanden aangeleverd worden. 

 

  

     Classificatie 1..1 Samenvoeging van archiefbestanddelen tot één nieuw 

geheel met een eigen identiteit TMR 5 

   

          Code 1..1 Kenmerk waaronder het record wordt 

ingedeeld/geklasseerd TMR 5.1 

De relevante documenten zijn een 

Toevoeging of een Aanvraag 

Toevoeging. 

Indien het Verschijnen bericht wordt 

gebruikt om in verzet te gaan dan 

dient er een Exploot en (optioneel) 

Bewijsstukken aangeleverd te 

worden. 

Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst 

‘Document Classificatiecodes’ 

27 (Aanvraag 

toevoeging) 
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     Naam 1..1 Beknopte formeelinhoudelijk beschrijving (titel) van 

het document TMR 4 

De rechtspraak voegt na ontvangst 

een volgnummer toe aan de naam van 

een document. Dit volgnummer staat 

vooraan en is bedoeld om een 

verwijzing naar het document 

(bijvoorbeeld tijdens een zitting) 

eenvoudiger te maken.  

String (255)  

     Specificatie 0..1 De indiener kan per bijlage aangeven welk deel van de 

bijlage relevant is voor de zaak zodat de rechter 

efficiënter recht kan spreken 

 String (120)  

     Datum Dagtekening 0..1 Datum waarop een papieren stuk is opgesteld of een 

digitaal stuk, al dan niet door ondertekening, definitief 

is gemaakt. 

Als een papieren stuk is gescand, dan 

is niet de scandatum van belang, maar 

wel de datum waarop het stuk is 

opgesteld (datum op brief 

bijvoorbeeld). Als de tijd niet 

beschikbaar is, dan vullen met 

00:00:00. 

Datum tijd 

 

Formaat: CCYY-MM-

DDThh:mm:ss 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Externe 

     Identificatiekenmerken 

0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheeromgeving TMR 10 

   

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. TMR 10.2 

Identificatiecode die door de 

aanleverende ketenpartij is toegekend 

aan het document. Wordt niet 

opgeslagen bij de Rechtspraak, maar 

wordt gebruikt voor het 

verwerkingsresultaat (BD-023007). 

Token (30)  

     Bijlage 1..1 Bij een bedrijfsdocument behorend (fysiek) document.     

          Mime Content Type 1..1 Aanduiding van de structuur en codering van een bij 

een bedrijfsdocument behorende elektronische bijlage, 

conform rfc2046 

 application/pdf application/pdf 

          Mime Content Id 1..1 De identificatie van (een deel van) de bij een bijlage 

behorende MIME gecodeerde gegevenseenheid. 

Het MIME Content-Id wordt gebruikt 

om de Bijlage te relateren aan andere 

MIME delen waarin deze zijn 

opgenomen. Met andere woorden, om 

String  

Het formaat is een RFC 2822 

message id. Dit komt erop neer 

dat er één apenstaartje in de 

9150e016-a745-453b-

93f5-

f8828e804630@vtspn.

nl 
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Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

een bestand aan de juiste 

metagegevens te kunnen relateren.  

identifier moet voorkomen. Een 

GUID kan gebruikt worden om 

uniciteit te garanderen (andere 

unieke tekstwaarden zijn ook 

toegestaan). 
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4.11 BD-023012 Verweerschriftindiening 

Definitie Gegevens voor het indienen van een verweerschrift door de gemachtigde verweerder. 

Versie 2.0 

Onderdelen  Zaak 

 Taak 

 Betrokkenheid persoon 

 Document Aggregatieniveau 

Header 1.0 

 

4.11.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1 Een proces of geschil    

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) NL15.1234 

     Indicatie indienen  

     tegenvordering 

1..1 Indicatie die aangeeft of een tegenvordering in het 

verweerschrift is opgenomen 

 Boolean 

 

0 (false) 

1 (true) 

1 (true) 

 

4.11.2 Taak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Taak 1..1 Verzoek van de Rechtspraak aan een ketenpartij     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een taak  Token (60)  

 

4.11.3 Betrokkenheid Persoon 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Betrokkenheid Persoon 1..* Ieder mens zowel als instituties (rechtspersonen): 

Iedere entiteit die drager van rechten kan zijn, een 

vermogen kan hebben en bevoegd is tot het uitoefenen 

van rechten en het aangaan van verbintenissen. 

Voor elke verweerder (rol 54) waar 

verweer voor wordt gevoerd, moeten 

aanvullende adresgegevens 

aangeleverd worden 
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     Identificatie 1..1 Unieke code voor een betrokkene binnen een zaak Identificatiecode van de verweerder. 

Deze is door de eisende ketenpartner 

gegenereerd bij het indienen van de 

zaak en bevat een GUID. 

Token (60)  

     Persoon 1..1     

          Adres 0..1 Door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een 

verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats 

toegekende benaming, bestaande uit een combinatie 

van de naam van een openbare ruimte, een 

nummeraanduiding en de naam van een woonplaats. 

(BAG)  

Wanneer een adres onbekend is dient 

element Adres weg te worden 

gelaten1. 

  

               Nederlands Adres 0..1 De verwijzing naar een Nederlands adres.  Er moet een Nederlands adres OF een 

buitenlands adres meegegeven 

worden. 

  

                    Woonplaats 0..1 Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 

aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het 

grondgebied van de gemeente. (BAG) 

 String (24) 

 

Codeerinstructie: 

Woonplaatsen per 

Gemeentetabel van Loket 

Referentiegegevens: 

TWOONPL (BRA (Basis 

Registratie Adressen) & Lijst 

van Nederlandse Gemeenten) 

Utrecht 

                    Postcode 0..1 De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een 

bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, 

naam van een openbare ruimte en een huisnummer. 

(LO GBA RZB v3.0) 

   

                         Numeriek Deel 1..1 Het numerieke deel van de postcode -bestaande uit vier 

cijfers- identificeert een woonplaats of een gedeelte van 

een woonplaats. (NEN 5825:2002) 

 4 numerieke tekens, vaste 

lengte 

3523 

                                                        
1 Dit betekent in dit geval dat er een lege Persoon tag wordt meegegeven: <Persoon></Persoon>. 
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                         Alfabetisch Deel 1..1 Het alfabetische deel van de postcode -bestaande uit 

twee hoofdletters- identificeert binnen een woonplaats 

of gedeelte van een woonplaats een groep woningen 

bedrijfspanden e.d. een groep postbussen of een groep 

antwoordnummers identificeert.  

 2 alfabetische tekens of 

spaties, vaste lengte 

CH 

                    Adres Openbare 

                    Ruimte 

 

0..1 De verwijzing naar een adres van een door het 

bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 

aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte 

die binnen één woonplaats is gelegen. 

Er mag een adres openbare ruimte OF 

een postbusadres meegegeven 

worden. 

  

                         Type Openbare 

                         Ruimte 

1..1 De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.  Codelijst ‘Typen Openbare 

Ruimte’ 

01 (Weg) 

                         Naam Openbare 

                         Ruimte 

1..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een 

openbare ruimte toegekende benaming. (BRA v2.0) 

Naam openbare ruimte kan gelezen 

worden als Straatnaam, waarbij Type 

openbare ruimte = "01" (Weg) 

String (80) Dorpsstraat 

                         Huisnummer 1..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

nummering. (BRA v2.0) 

 ten hoogste 5 numerieke 

tekens 

21 

                         Huisletter 0..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een 

alfanumeriek teken. (BRA v2.0) 

Huisletter wordt (nog) niet in het 

Rechtspraak systeem opgeslagen. 

Een huisletter kan eventueel in de 

Huisnummertoevoeging worden 

opgenomen. 

1 alfabetisch teken  E 

                         Huisnummer- 

                         toevoeging 

0..1 Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende 

nadere toevoeging aan een huisnummer of een 

combinatie van huisnummer en huisletter. (BRA v2.0) 

 ten hoogste 4 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

bis 

                    Postbusadres 

 

0..1 De verwijzing naar een Nederlands postbusadres.  Er moet een adres openbare ruimte 

OF een postbusadres meegegeven 

worden. 

  

                         Postbusnummer 1..1 De numerieke aanduiding zoals deze door TNT Post is 

vastgesteld voor een Nederlandse postbus. 

 Integer  
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               Buitenlands Adres 0..1 Deze gegevens worden opgenomen zodra de persoon 

aangeeft naar het buitenland te verhuizen of als de 

gemeente ambtshalve besluit tot opneming ingeval van 

verzuimde aangifte.  

Er moet een Nederlands adres OF een 

buitenlands adres meegegeven 

worden. 

Voor een Handelsvordering indiening 

volstaat het om de Woonplaats in 

Regel 1 op te nemen en het Land te 

vermelden. 

  

                    Regel 1 1..1 Eerste adresregel. Deze regel dient ook de woonplaats te 

bevatten. 

ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 2 0..1 Tweede adresregel. Regel 2 t/m 6 worden (nog) niet in het 

Rechtspraak systeem opgeslagen. 

ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 3 0..1 Derde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 4 0..1 Vierde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 5 0..1 Vijfde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Regel 6 0..1 Zesde adresregel.  ten hoogste 35 alfanumerieke 

tekens en/of spaties 

 

                    Land 0..1 Land waar het adres zich bevindt. (Opgegeven door de 

ingeschrevene bij vertrek naar het buitenland).  

   

                         Code 1..1 Verzameling van overeengekomen cijfers die een land 

identificeert. 

 Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit Landentabel van 

Loket Referentiegegevens: 

TLAND_ISO (GBA-tabel 34 

+ aanvullingen en 

uitzonderingen) 

6027 

 

4.11.4 Document Aggregatieniveau 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Document Aggregatieniveau 1..* Enkelvoudig informatieobject of informatie-eenheid.    
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     Classificatie 1..1 Samenvoeging van archiefbestanddelen tot één nieuw 

geheel met een eigen identiteit TMR 5 

   

          Code 1..1 Kenmerk waaronder het record wordt 

ingedeeld/geklasseerd TMR 5.1 

 Token 

Codeerinstructie: moet waarde 

bevatten uit codelijst 

‘Document Classificatiecodes’ 

41 (Gronden) 

     Naam 1..1 Beknopte formeelinhoudelijk beschrijving (titel) van 

het document TMR 4 

De rechtspraak voegt na ontvangst 

een volgnummer toe aan de naam van 

een document. Dit volgnummer staat 

vooraan en is bedoeld om een 

verwijzing naar het document 

(bijvoorbeeld tijdens een zitting) 

eenvoudiger te maken.  

String (255)  

     Specificatie 0..1 De indiener kan per bijlage aangeven welk deel van de 

bijlage relevant is voor de zaak zodat de rechter 

efficiënter recht kan spreken 

 String (120)  

     Datum Dagtekening 0..1 Datum waarop een papieren stuk is opgesteld of een 

digitaal stuk, al dan niet door ondertekening, definitief 

is gemaakt. 

Als een papieren stuk is gescand, dan 

is niet de scandatum van belang, maar 

wel de datum waarop het stuk is 

opgesteld (datum op brief 

bijvoorbeeld). Als de tijd niet 

beschikbaar is, dan vullen met 

00:00:00. 

Datum tijd 

 

Formaat: CCYY-MM-

DDThh:mm:ss 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 

 

     Externe 

     Identificatiekenmerken 

0..1 Kenmerken, toegekend aan een record, buiten de 

huidige beheersomgeving TMR 10 

   

          Identificatie 1..1 De unieke aanduiding waarmee een record staat 

geregistreerd. TMR 10.2 

Identificatiecode die door de 

aanleverende ketenpartij is toegekend 

aan het document. Wordt niet 

opgeslagen bij de Rechtspraak, maar 

wordt gebruikt voor het 

verwerkingsresultaat (BD-023007). 

Token (30)  

     Bijlage 1..1 Bij een bedrijfsdocument behorend (fysiek) document.     
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          Mime Content Type 1..1 Aanduiding van de structuur en codering van een bij 

een bedrijfsdocument behorende elektronische bijlage, 

conform rfc2046 

 application/pdf application/pdf 

          Mime Content Id 1..1 De identificatie van (een deel van) de bij een bijlage 

behorende MIME gecodeerde gegevenseenheid. 

Het MIME Content-Id wordt gebruikt 

om de Bijlage te relateren aan andere 

MIME delen waarin deze zijn 

opgenomen. Met andere woorden, om 

een bestand aan de juiste 

metagegevens te kunnen relateren.  

String  

Het formaat is een RFC 2822 

message id. Dit komt erop neer 

dat er één apenstaartje in de 

identifier moet voorkomen. Een 

GUID kan gebruikt worden om 

uniciteit te garanderen (andere 

unieke tekstwaarden zijn ook 

toegestaan). 

9150e016-a745-453b-

93f5-

f8828e804630@vtspn.

nl 
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4.12 BD-023013 Verzoek taakgegevens 

Definitie Het verzoek van de -ketenpartij aan de Rechtspraak tot aanlevering van een taak. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

 Taak 

Header 1.0 

 

4.12.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1 Een proces of geschil    

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) NL15.1234 

 

4.12.2 Taak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Taak 1..1 Verzoek van de Rechtspraak aan een ketenpartij     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een taak  Token  
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4.13 BD-023014 Taakgegevens 

Definitie Gegevens met betrekking tot een opgevraagde taak. 

Versie 1.0 

Onderdelen  Zaak 

 Taak 

Header 1.0 

 

4.13.1 Zaak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Zaak 1..1 Een proces of geschil    

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een zaak Dit is een landelijk uniek 

zaaknummer. 

Token (60) NL15.1234 

 

4.13.2 Taak 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

Taak 1..1 Verzoek van de Rechtspraak aan een ketenpartij     

     Identificatie 1..1 Identificatiecode van een taak  Token (60)  

     Omschrijving 0..1 De aanduiding van de omschrijving.  String (500)  

     Uiterste datum afgehandeld 0..1 De datum waarop de taak uiterlijk afgehandeld moet zijn.  Datum tijd 

 

Formaat: CCYY-MM-

DDThh:mm:ss 

Bron: NEN-ISO 8601 & EBV 
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5 Generieke onderdelen 

5.1 Header v1.0 

 

Eigenschap Car. Definitie Toelichting Toegestane waarden Voorbeeld 

ID 1..1 Unieke identificatie van een bedrijfsdocument   4fa074eb-c33d-4ebe-

a683-62899dc64a2e 

Verzendende Partij* 1..*     

     Volgnummer 1..1  De reeks start bij 1. De 

zaakbetrokkene heeft het hoogste 

volgnummer. 

  

     Registratieve Relatie Partij 1..1  Registratieve relatie van de betrokken 

partij. 

  

          Identificatie 1..1   Token (30) A12345 

          Soort Registratie 1..1 Karakterisering van de identificatiecode van de 

registratie. 

 Codelijst ‘Soorten 

Registratie’ 

08 (BAR nummer) 

Ontvangende Partij* 1..*     

     Volgnummer 1..1  De reeks start bij 1. De 

zaakbetrokkene heeft het hoogste 

volgnummer. 

  

     Registratieve Relatie Partij 1..1  Registratieve relatie van de betrokken 

partij. 

  

          Identificatie 1..1   Token (30)  

          Soort Registratie 1..1 Karakterisering van de identificatiecode van de 

registratie. 

 Codelijst ‘Soorten 

Registratie’ 

 

Datum 1..1 De datum waarop het bedrijfsdocument is aangemaakt.   2014-06-20+02:00 

Tijd 1..1 Het tijdstip waarop het bedrijfsdocument is 

aangemaakt. 

  15:05:43.068+02:00 

SchemaVersieID 1..1 Identificatie van de versie (major/minor) van het 

koppelvlak Aansluitpunt Rechtspraak. 

  4.0 

 

* -Voor verwerking van bij de Rechtspraak binnenkomende berichten is tot op het niveau van de zaakbetrokkene nodig om te weten hoe de informatiestroom 

loopt.  
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Voorbeeld:  

Wanneer een advocaat als gemachtigde eiser optreedt en het betreffende advocatenkantoor communiceert via een broker met de Rechtspraak dan krijgen we de 

volgende verzendende partijen (voor een bericht van de advocaat aan de Rechtspraak): 

 De advocaat (volgnummer = 3, identificatie = A12345, soort registratie = 08 (BAR Nummer)) 

 Het advocatenkantoor (volgnummer = 2, identificatie = K12345, soort registratie = 08 (BAR Nummer)) 

 Broker (volgnummer = 1, identificatie = 00000004000000012345, soort registratie = 15 (OIN)) 
Merk op dat de zaakbetrokkene (de advocaat in dit voorbeeld) het hoogste volgnummer heeft. Hiermee identificeert de Rechtspraak wie de zaakbetrokkene is. 

Wanneer een ketenpartij een bericht naar de Rechtspraak stuurt dan is de Rechtspraak altijd de enige ontvangende partij (volgnummer = 1, identificatie = 

00000004000000076000, soort registratie = 15 (OIN)). 

 

Wanneer de Rechtspraak in dit voorbeeld een antwoordbericht stuurt dan is de Rechtspraak de enige verzendende partij (weer met volgnummer = 1, identificatie = 

00000004000000076000, soort registratie = 15 (OIN)). Als de ontvangende partijen zijn dan de broker, het advocatenkantoor en de advocaat opgenomen (met 

dezelfde gegevens als hiervoor genoemd). 

 

Voor partijen die direct met de Rechtspraak communiceren is er slechts één verzendende partij (bijvoorbeeld de IND die wordt geïdentificeerd door haar OIN). 
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6 Uitgangspunten en ontwerpbeslissingen 

 Tracking & tracing: ConversationId2 
De partij die binnen de uitvoering van een interactieproces het eerste bericht verzendt, bepaalt het ConversationId. De vervolgberichten in het 

interactieproces moeten hetzelfde ConversationId hanteren. Door deze afspraak toe te passen is het mogelijk een “gesprek” te volgen binnen een keten. 

Zo kan bijvoorbeeld de Rechtspraak nagaan of op basis van een door hen verzonden notificatie een document ook daadwerkelijk is opgehaald. 

 MessageId  
Een MessageId is een unieke identificatie voor elk bericht. In de praktijk zal afzender de waarde van deze parameter bepalen. Conform de ebXML 

standaard en de eerdere standaarden die hierin worden gebruikt, is de waarde MessageId een universeel unieke identifier. 

 RefToMessageId  
Een RefToMessageId is de identificatie van het oorspronkelijke (vraag-)bericht bij de beantwoording hiervan. 

Voorbeeld: op een ‘Verzoek Document’ volgt een ‘Document’ als antwoordbericht. ‘Document’ moet als waarde voor RefToMessageId de MessageId 

van de ‘Verzoek Document’ hebben. 

 Volgorde notificatieberichten 

De volgorde waarop notificatieberichten bij de ketenpartij aankomen is niet gegarandeerd. Bij het aanmaken van een nieuwe zaak worden mogelijk 

meteen al documenten aan het dossier toegevoegd. Dit resulteert in een notificatie voor de nieuwe zaak en een notificatie voor elk aan het dossier 

toegevoegd document. Omdat deze notificaties kort na elkaar verstuurd worden, is het mogelijk dat een notificatie voor een nieuw document eerder 

binnenkomt dan de notificatie voor de nieuwe zaak. Het systeem van de ketenpartij dient hiermee om te kunnen gaan. 

 Gestructureerde gegevens t.o.v. gegevens in stukken 

Indien gegevens zowel gestructureerd als in stukken (bijlagen) worden aangeleverd dan zijn de gegevens in de stukken leidend. De gestructureerde 

gegevens dienen door de griffie gecontroleerd te worden en indien nodig bijgesteld te worden. 

 Validaties op berichten 

Op via Aansluitpunt Rechtspraak ingediende berichten vinden validaties plaats om te bepalen of het bericht afgehandeld kan worden. Let op dat niet alle 

validaties in het berichtenboek staan beschreven. Het berichtenboek is namelijk bedoeld als een generiek koppelvlak beschrijving. Sommige velden zijn 

daardoor als optioneel aangegeven terwijl ze voor een specifieke zaaksoort wel verplicht kunnen zijn. Het document Berichtenboek 4 – 

Gebruikersinstructie – BerichtvalidatiesBerichten boek 4 - Foutmeldingen en oorzaken (zie 1.2 Referenties) geeft inzicht waarop gevalideerd wordt per 

bericht. 

 Updates codelijsten 

Het berichtenboek bevat een aantal codeerinstructies waarin wordt verwezen naar externe codelijsten, zoals bijvoorbeeld codelijst ‘Materiele 

Typeringen’. Deze externe codelijsten hebben een andere updatefrequentie dan de berichtdefinities. Ketenpartijen worden tijdig geïnformeerd over de 

ingangsdatum van wijzigingen. De ketenpartij dient ervoor zorg te dragen dat berichten met gewijzigde codes na de ingangsdatum correct ontvangen en 

afgehandeld worden. De wijze van implementatie is uiteraard de verantwoordelijkheid van de ketenpartij. 
Is er bij een codeveld geen codeerinstructie beschreven dan is het betreffende veld in de XSD opgenomen en wordt de validatie ervan in de XSD validatie 

meegenomen (dit geldt bijvoorbeeld voor ‘Geslacht’ en ‘Rechtsvorm’). Het gaat hierbij om codelijsten die weinig aan verandering onderhevig zijn. 

                                                        
2 De ConversationId, MessageId en RefToMessageId zijn gedefinieerd in de ebXML specificatie.  
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 Berichtgrootte 

Advies van Justid is om voor de totale berichtgrootte een maximum aan te houden van 150 MB. De maximale berichtgrootte voor uitwisseling van 

berichten tussen de endpoints is door Justid vastgesteld op 1,5 GB. Als een bericht te groot wordt dan dient de inhoud over meerdere berichten verdeeld te 

worden. Als het bijvoorbeeld een Zaakindiening betreft dan kunnen aanvullende documenten aangeleverd worden via een Document bericht. Daarbij 

blijft het uitgangspunt gelden dat bij het starten van een nieuw interactieproces een nieuw ConverationId wordt gebruikt.  

In de Aansluitvoorwaarden van de Rechtspraak (zie het Technisch reglement [7] in 1.2 Referenties) wordt er een maximum gesteld aan de grootte van 

bijlagen. Dit maximum is (veel) kleiner dan de maximale berichtgrootte. Partijen worden geacht geen documenten groter dan toegestane grootte in te 

dienen. Wel mogen zij via Aansluitpunt Rechtspraak meerdere documenten in één bericht aanbieden, mits het bericht dan niet de maximale berichtgrootte 

overschrijdt. 

 Byte Order Mark (BOM) 

Berichten die een UTF-8 BOM bevatten, kunnen door de Rechtspraak worden verwerkt. 

 Lege elementen 

Het uitgangspunt is dat (optionele) XML elementen zonder waarde niet in het bericht worden opgenomen. 

 Foutafhandeling 
o Wordt er een functionele fout in het bericht gevonden dat niet gerelateerd is aan een document dan stopt de verdere verwerking. Per bericht kan 

er ook slechts één foutmelding geretourneerd worden. Het kan dus zijn dat een bericht opnieuw wordt afgekeurd nadat een functionele fout door 

een ketenpartij is verholpen. 

o Er zijn twee plekken waar foutmeldingen in het Verwerkingsresultaat kunnen staan: onder Verwerkingsresultaat.Foutmelding en onder 

Verwerkingsresultaat.Document Aggregatieniveau.Foutmelding. Een foutmelding zal slechts op één plek worden opgenomen.  

Als bijvoorbeeld een Zaakindiening functioneel correct verwerkt is dan staat er onder het Verwerkingsresultaat geen Foutmelding. Het kan echter 

zijn dat een bijlage (een document) bij de Zaakindiening functioneel niet verwerkt kon worden. Voor de betreffende documenten zal 

Verwerkingsresultaat.Document Aggregatieniveau.Foutmelding wel gevuld zijn. 

Omgekeerd als de Zaakindiening als geheel niet verwerkt kon worden dan zal Verwerkingsresultaat.Foutmelding gevuld zijn, maar zal er niet 

nog per document een Verwerkingsresultaat.Document Aggregatieniveau.Foutmelding gevuld zijn. 

o Bij een functionele fout die niet met een specifiek document te maken heeft wordt Verwerkingsresultaat.Foutmelding gevuld. 

o Als een bericht functioneel verwerkt kon worden (Indicatie Succes = 1) maar niet elk bijgevoegd document kon verwerkt worden dan wordt voor 

elk niet correct verwerkt document een Document Aggregatieniveau element in het Verwerkingsresultaat opgenomen waarbij Naam, Externe 

Identificatiekenmerken.Identificatie (indien aanwezig) en Foutmelding gevuld zijn. De ketenpartij zal dit document (na correcties) opnieuw 

moeten aanbieden. Dit kan via het Document bericht (zie 4.5 BD-023005 DocumentBD-023005 Document). 

o In het algemeen zijn functionele fouten in aangeleverde documenten (die daardoor niet verwerkt worden) niet blokkerend voor het algehele 

verwerkingsproces (bijvoorbeeld een zaakindiening of verschijnen). Het kan wel blokkerend zijn voor het algehele proces wanneer het proces 

minimaal één correct document vereist (zoals het Document bedrijfsdocument). 

 
 

  

Met opmaak: Lettertype: Times New Roman, 10,5 pt
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7 Wijzigingenbeheer 

 

Versie Wijzigingen 

4.05 Algemeen 

 Referenties bijgewerkt 

BD-023005 Document 

 Toelichting uitgebreid. 

BD-023003 Zaakgegevens 

 Toelichting aangepast bij ’Externe Referentie’. 

 Toelichting aangepast bij Datum Bezorging. 

 Toelichting aangepast bij Zaak\Handelsvordering\Uiterste Datum Verschijnen Verweerder. 

BD-023008 Zaakindiening 

 Toelichting aangepast bij Datum Bezorging. 

 Toelichting aangepast bij Adres. 

 Toelichting aangepast bij Zaak\Handelsvordering\Uiterste Datum Verschijnen Verweerder. 

BD-023011 Verschijnen 

 Toelichting uitgebreid. 

 Toelichting aangepast bij Classificatie Code. 

4.04 Algemeen: 

 Op enkele plaatsen toelichtingen bijgewerkt ter verduidelijking of correctie. 

BD-023003 Zaakgegevens 

 Uiterste Datum Verschijnen Verweerder toegevoegd onder Betrokkenheid Persoon. 

 Termijn Verschijnen Verweerder toegevoegd onder Betrokkenheid Persoon. 

 Toelichting aangepast bij ‘Externe Referentie’. 

BD-023006 Foutmelding 

 Foutoorzaak wordt in Foutomschrijving toegevoegd met verwijzing naar oorzaak-code conform document ‘Berichtenboek 4 Foutmeldingen- en oorzaken’. 

BD-023007 Verwerkingsresultaat 

 Foutoorzaak wordt in Foutomschrijving toegevoegd met verwijzing naar oorzaak-code conform document ‘Berichtenboek 4 Foutmeldingen- en oorzaken’. 

BD-023008 Zaakindiening 

 Indieningswijze toegevoegd. 

 Uiterste Datum Verschijnen Verweerder onder Zaak is optioneel gemaakt. 

 Uiterste Datum Verschijnen Verweerder toegevoegd onder Betrokkenheid Persoon. 

 Termijn Verschijnen Verweerder toegevoegd onder Betrokkenheid Persoon. 

 Juridische Vordering: de restrictie bij Bedrag.Hoeveelheid dat het bedrag groter dan 25000 euro moet zijn is verwijderd. 

BD-023010 Toegang verkrijgen 

 Toelichting uitgebreid bij ‘SNG code gemachtigde verweerder’. 
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Versie Wijzigingen 

BD-023011 Verschijnen 

 Toelichting aangepast bij ‘Externe Referentie’. 

4.03 Algemeen: 

 Referenties bijgewerkt. 

 Uitgangspunten en ontwerpbeslissingen bijgewerkt. 

BD-023003 Zaakgegevens 

 Indicatie griffierecht vastgesteld toegevoegd 

 Fase toegevoegd 

 Zaakstand toegevoegd 

BD-023005 Document 

 Volgnummer toegevoegd 

 Toelichting uitgebreid 

BD-023008 Zaakindiening: 

 Toelichting uitgebreid 

4.02 Algemeen: 

 Op diverse plaatsen toelichtingen opgenomen ter verdere verduidelijking. 

 Tekstuele fouten en fouten in voorbeelden gecorrigeerd. 

 Gebruik van Verzendende en Ontvangende partijen in de Header nader toegelicht. 

 Uitgangspunten voor lege elementen en foutafhandeling toegevoegd; die voor berichtgrootte en codelijsten uitgebreid. 

BD-023003 Zaakgegevens: 

 Voor een vrijwaringszaak geldt niet een minimum bedrag voor de Juridische vordering van 25.000,01 euro. 

 Toegelicht hoe een onbekend adres kan worden aangegeven. 

BD-023011 Verschijnen: 

 Cardinaliteit Status toevoeging gecorrigeerd; deze dient verplicht te zijn. 

BD-023012 Verweerschriftindiening: 

 Cardinaliteit Adres aangepast in verband met een mogelijk onbekend adres.. 

4.01 BD-023003 Zaakgegevens: 

 Toelichting van Adres openbare ruimte aangepast 

BD-023008 Zaakindiening: 

 Toelichting van Adres openbare ruimte aangepast 

BD-023012 Verweerschriftindiening: 

 Toelichting van Adres openbare ruimte aangepast 

 Cardinaliteit Postcode gewijzigd 

4.0 Algemeen: 

 Beschrijvingen bij interactieprocessen verduidelijkt 

 Uitgangspunt voor berichtgrootte en Byte Order Mark toegevoegd 

 Veldlengtes op diverse plaatsen aangevuld 
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Versie Wijzigingen 

BD-023003 Zaakgegevens: 

 Toegestane waarden bij Gerecht gewijzigd 

 Soort gerecht verwijderd 

 Restrictie 9999999.99 bij hoeveelheid verwijderd 

 Incorrecte cardinaliteit bij vreemdelingenzaak verwijderd 

 Type van Identificatie bij Betrokkenheid Persoon gecorrigeerd 

 Indicatie Verschenen vervangen door Status 

 Cardinaliteit Geslachtsnaam gewijzigd 

 Toegestane waarde Huisletter aangepast 

 Toegestane waarden in Relatie Betrokkenheid Persoon aangevuld 

BD-023005 Document: 

 Toelichting bij Inhoud gewijzigd 

 Relatie toegevoegd 

BD-023008 Zaakindiening: 

 Toegestane waarden bij Gerecht gewijzigd 

 Datum Aanvang en Datum Einde (Relatie Betrokkenheid Persoon) verwijderd. 

 Restrictie 9999999.99 bij hoeveelheid verwijderd 

 Soort gerecht verwijderd 

 Toegestane waarde bij Omschrijving (Juridische Vordering) gewijzigd 

 Toegestane waarde Huisletter aangepast 

 Toegestane waarden in Relatie Betrokkenheid Persoon aangevuld 

 Toelichting bij Inhoud (Document Aggregatieniveau) gewijzigd 

 Alleen PDF-documenten kunnen aangeleverd worden 

BD-023001 Verschijnen: 

 Cardinaliteit van Taak gewijzigd 

 Cardinaliteit en toelichting van Betrokkenheid Persoon gewijzigd 

 Toegestane waarde Identificatie (Betrokkenheid) Persoon aangevuld 

 Toelichting bij Inhoud (Document Aggregatieniveau) gewijzigd 

 Alleen PDF-documenten kunnen aangeleverd worden 

BD-023012 Verweerschriftindiening: 

 Toelichting van Betrokkenheid Persoon gewijzigd 

 Toegestane waarde Identificatie (Betrokkenheid) Persoon aangevuld 

 Toegestane waarde Huisletter aangepast 

 Toelichting bij Inhoud (Document Aggregatieniveau) gewijzigd 

 Alleen PDF-documenten kunnen aangeleverd worden 

Header v1.0 

 Tijdstip gewijzigd in Tijd 

3.99 Interactieproces en bedrijfstransactie voor het uitwisselen van taakgegevens toegevoegd. 
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Versie Wijzigingen 

BD-023001 Notificatie: 

 Cardinaliteit van Object gewijzigd naar 0..* 

BD-023003 Zaakgegevens: 

 Specialisaties Hoger Beroep en Kort Geding verwijderd 

 Soort gerecht toegevoegd 

 Bij specialisatie Handelsvordering is Juridische vordering en Datum berekend tot (Rente) verwijderd 

 Codelijsten voor Soorten Persoon, Soorten Adres en Rollen Persoon zijn als codeerinstructie opgenomen 

 Bezorgwijze is verwijderd 

 Aan zaakcluster is een Identificatie en Omschrijving toegevoegd 

BD-023005 Document: 

 Taak toegevoegd om met een documentbericht een taak af te kunnen handelen 

BD-023008 Zaakindiening: 

 Alleen Handelsvorderingszaken Artikel 113 (inclusief vrijwaringszaken) kunnen via Aansluitpunt Rechtspraak ingediend worden. Kort Geding, Hoger beroep en 

Vreemdelingenzaak zijn verwijderd. 

 Soort gerecht toegevoegd 

 Er kan precies één juridische vordering bij de indiening meegegeven worden in plaats van meerdere 

 Specificatie bedrag (Juridische vordering) en Datum berekend tot (Rente) verwijderd 

 Vrijwaring toegevoegd 

 Bezorgwijze is verwijderd 

 Cardinaliteit Status toevoeging gewijzigd 

 Codelijsten voor Soorten Persoon, Soorten Adres en Rollen Persoon zijn als codeerinstructie opgenomen 

 Alleen de SNG-code voor de gemachtigde verweerder kan aangeleverd worden. De SNG-code voor de verweerder is verwijderd 

BD-023010 Toegang verkrijgen: 

 De zaakidentificatie hoeft bij het verkrijgen van toegang Artikel 112 niet meer aangeleverd te worden. 

BD-023001 Verschijnen: 

 Taak toegevoegd om met een verschijningsbericht een taak af te kunnen handelen 

BD-023012 Verweerschriftindiening: 

 Gemachtigde verweerder kan met dit bericht een verweerschrift indienen. De indiening van het verweerschrift op tegenvordering door gemachtigde eiser kan met het 

documentbericht (BD-023005) gedaan worden. 

 Taak toegevoegd om met een verweerschriftindiening een taak af te handelen 

 Juridische vordering om een tegenvordering in te dienen, is vervangen door Indicatie indienen tegenvordering 

 Geboortedatum en Registratieve relatie verwijderd 

 Codelijst voor Soorten Adres is als codeerinstructie opgenomen 

 Wijziging in cardinaliteiten Betrokkenheid persoon 

BD-023013 Verzoek taakgegevens: 

 Nieuw bericht om taakgegevens op te halen bij de Rechtspraak 

BD-023014 Taakgegevens: 
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Versie Wijzigingen 

 Nieuw bericht waarin de Rechtspraak taakgegevens aan de ketenpartij  kan toesturen. 

3.1 Hoger Beroep toegevoegd als specialisatie in BD-023003 en BD-023008  

De lengte van het veld Identificatie bij Registratieve Relatie is gewijzigd van 50 naar 30 karakters. 

De lengte van veld Voornamen is gewijzigd van 300 naar 200 karakters. 

Bij het starten van een procedure is het onderdeel Zaak optioneel geworden. 

In BD-023008 is bij Hoger Beroep is bedrag in Juridische Vordering gewijzigd van 25000 naar 1750 euro. 

In de XSD’s is een typefout hersteld (Indentificatie is gewijzigd naar Identificatie 

3.0 Vreemdelingenzaken (Bestuur 1.0 ) en eerste aanleg voor Handelsvorderingen en Kort geding (Civiel 1.0).  
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