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<detailsXML> element voorschrijft, dan dient de inhoud ervan als een complexType te worden gedefinieerd. Het 
is niet mogelijk dit complexType te definiëren als een restriction op het complexType StUF:FoutdetailsXML.
Tabel 4.1 bevat geen kolom <StUF:detailsXML>, omdat de StUF-standaard niets specificeert over de vulling 
van dit element.

Als er meerdere foutsituaties van toepassing zijn, dan wordt uitsluitend het foutbericht voor de eerst in de tabel 
voorkomende situatie verzonden. Dit geldt ook voor de in de rest van dit document nog gedefinieerde foutsituaties. 
De foutsituaties gedefinieerd in een sectormodel gaan voor foutsituaties gedefinieerd binnen de StUF-standaard.

Foutsituatie (<omschrijving>) Soort fout <code> <plek> <details>

Versie StUF niet ondersteund 2,3 StUF001 server De dichtstbijzijnde12 wel 
ondersteunde versie StUF.

Sectormodel niet ondersteund 2,3 StUF004 server -

Versie sectormodel niet ondersteund 2,3 StUF007 server De dichtstbijzijnde wel 
ondersteunde versie sectormodel

Combinatie van ontvangende organisatie, 
applicatie en administratie onbekend

2,3 StUF010 client

Combinatie van zendende organisatie, 
applicatie en administratie onbekend

2,3 StUF013 client

Combinatie zender en referentienummer niet 
uniek

2,3 StUF016 client

TijdstipBericht niet groter dan voorgaand 
TijdstipBericht van zender

1,2,3 StUF019 client

Berichtcode onbekend 2,3 StUF022 client

Berichtcode niet ondersteund 2,3 StUF025 server

Entiteittype onbekend binnen sectormodel 2,3 StUF028 client

Entiteittype niet ondersteund 2,3 StUF031 server

Functie onbekend binnen sectormodel 2,3 StUF034 client

Functie niet ondersteund 2,3 StUF037 server

Combinatie van berichtcode, entiteittype en 
functie niet ondersteund

2,3 StUF040 server

Crossreferentienummer niet bekend 2,3 StUF043 client

Opslaan bericht niet mogelijk 3 StUF046 server

Proces voor afhandelen synchroon bericht niet
beschikbaar

2 StUF049 server

Het zendende systeem is niet geautoriseerd 
voor de gevraagde combinatie van 
berichtcode, entiteittype en functie

1,2 StUF052 client

Berichtbody is niet conform schema in 
sectormodel

1,2 StUF055 client

Proces voor afhandelen bericht geeft fout 1,2 StUF058 server Desgewenst een omschrijving 
van de fout in het afhandelende 
proces

12Onder dichtstbijzijnde wordt hier verstaan de laagst ondersteunde versie, als de versie in het bericht lager is dan de ondersteunde versie en de 
hoogst ondersteunde versie, als de versie in het bericht hoger is dan de ondersteunde versie.


