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VII. SCHULDENKNOOPPUNT BERICHTEN
-

Schuldenknooppunt Berichtbevestiging
Schuldenknooppunt Foutbericht
Schuldenknooppunt Afleverbericht
Schuldenknooppunt Foutcode

34.0 Schuldenknooppunt Berichtbevestiging
Dit bericht betreft het synchrone bevestigingsbericht van het knooppunt.
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld dat weergeeft wanneer een berichtbevestiging gebruikt
wordt.

Groep

Element

Waarden

Algemeen

Success

Ja / Nee

Foutcode

Type

Schuldenknooppunt
Foutcode

Omschrijving
Wanneer dit element de waarde 'Ja' heeft
betekend het dat het Schuldenknooppunt het
bericht ontvangen heeft en verder zal verwerken.
Verdere berichten kunnen vervolgens via de
MessageBox opgevraagd worden.
Wanneer het success element de waarde 'Nee'
heeft zal dit element een foutcode bevatten,
anders zal dit element leeg zijn.
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35.0 Schuldenknooppunt Foutbericht
Dit bericht betreft het asynchrone foutbericht dat door het knooppunt verstuurd wordt om
applicaties op de hoogte te stellen van fouten die tijdens de asynchrone verwerking van een bericht
opgetreden zijn. Het foutbericht kan via de MessageBox opgevraagd worden.

Groep

Element

Algemeen

Fouten

Waarden

Datum

Type

Omschrijving

Schuldenknooppunt
Foutcode
Datum

Lijst van fouten
Tijdstip waarop de fout opgetreden is

36.0 Schuldenknooppunt Afleverbericht
Een afleverbericht stelt een versturende applicatie op de hoogte van de status van een verzonden
bericht. Tijdens de POC zal het bericht automatisch verstuurd worden wanneer een ontvanger een
bericht ophaalt of wanneer een bericht verlopen is. Later zal het ook mogelijk worden om zelf de
status van een bericht op te halen.

Groep

Element

Algemeen

Ontvanger
Datum
Status

Waarden

Type

Bericht afgeleverd
Bericht verlopen

Omschrijving

UUID
Datum
Nummer
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37.0 Schuldenknooppunt Foutcode
Code
1

synchroon/
asynchroon
synchroon

Fout

3

Berichtbody is niet conform
schema
Berichtheader is niet conform
schema
Onbekende afzender

4

Onbekende ontvanger

synchroon

5

Referentienummer niet uniek

asynchroon

6

CrossReferentienummer
ontbreekt
CrossReferentienummer incorrect

asynchroon

CrossReferentienummer verwijst
naar bericht uit verkeerde
conversatie
CrossReferentienummer niet
toegestaan

asynchroon

10
11

Onbekend bericht type
Bericht type mag geen nieuwe
conversatie starten

asynchroon
asynchroon

12
13

Afzender en ontvanger gelijk
Reactie op eigen bericht

asynchroon
asynchroon

14

Incorrect bericht type voor de
crossReferentienummer

asynchroon

15

Berichttype niet toegestaan voor
organisatietype

asynchroon

16

Onbekende conversatie

asynchroon

17

Bijlagen incorrect

synchroon

18

Ontvanger geblokkeerd

synchroon

19

Afzender geblokkeerd

synchroon

20

Incorrect berichttype voor sector
van ontvanger

asynchroon

2

7
8
9

Omschrijving
Bericht voldoet niet aan XSD.

synchroon

Bericht header voldoet niet aan XSD.

synchroon

Afzender staat niet in het adresboek of is
geblokkeerd.
Ontvanger staat niet in het adresboek of is
geblokkeerd.
Het referentienummer wat is opgegeven is niet
uniek.
CrossReferentienummer referentienummer
ontbreekt in de header .
CrossReferentienummer hoort niet bij een
'Referentienummer' van een bijpassend bericht uit
dezelfde conversatie.
CrossReferentienummer welke gebruikt is verwijst
naar een bericht uit een andere conversatie .

asynchroon

asynchroon

CrossReferentienummer is niet toegestaan voor
alle berichten. In de huidige implementatie van de
PoC is dit alleen het Saldoverzoek.
Het bericht type wat meegegeven is bestaat niet.
Bericht type mag geen nieuwe conversatie
starten. In de huidige implementatie van de PoC is
dit alleen het Saldoverzoek.
Afzender en ontvanger referentie zijn gelijk.
Het is niet toegestaan om een reactie te geven op
het eigen bericht.
Het bericht waarop gereageerd met een
crossReferentienummer wordt voldoet niet aan het
berichttype. Voorbeeld Saldoverzoek mag alleen
beantwoord worden met een Saldoverzoek
antwoord of Saldoverzoek antwoord client
onbekend.
Schuldhulpverleners mogen alleen shv berichten
versturen en schuldeisers alleen se berichten. Is dit
niet het geval dan treedt deze fout op.
Conversatie referentie is onbekend in het
knooppunt
Bijlage mag alleen meegestuurd worden met een
betaalverzoek, hierin mag alleen een pdf bestand
staan met een maximale grote van 5 mb.
Ontvanger van het verstuurde bericht is
geblokkeerd in het knooppunt.
Afzender van het verstuurde bericht is geblokkeerd
in het knooppunt.
Bericht is niet geldig voor de sector van de
ontvanger
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21
22
100

Berichttype niet toegestaan voor
de huidige staat van de
conversatie
Niet toegestaan om te reageren
op onbevestigde berichten
Onbekende fout

asynchroon

De huidige staat van de conversatie staat niet toe
dat berichten van dit type verstuurd worden

asynchroon

Het is niet toegestaan om te reageren op berichten
zonder dat deze eerst bevestigd zijn.
Er is een onbekende fout opgetreden tijdens de
verwerking.

asynchroon
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