When you have to be right

Avanzer Aangifte

OHS Meldingen

Avanzer Aangifte
Digipoort
Digipoort regelt het digitale berichtenverkeer tussen de overheid en het bedrijfsleven. Het verzenden en ontvangen van
berichten via Digipoort verloopt rechtstreeks. Bij aanlevering van een bericht aan Digipoort geeft de AanleverService
terugkoppeling of het bericht door Digipoort goed is ontvangen.
OHS meldingen in Avanzer Aangifte treden op bij het ophalen van berichten op Digipoort. Deze kunnen dus niet optreden
bij het verzenden van berichten, maar alleen als je in Avanzer Aangifte in de Verzonden items kiest voor Berichten ophalen.
In het overzicht OHS meldingen lees je wat de foutcode betekent.

Informatie over storingen bij Logius/Digipoort

Een actueel overzicht van storingen en onderhoud vind je op de website van Logius.
Wil je sneller op de hoogte zijn? Op de site kun je de Logius-app downloaden en/of je aanmelden voor het direct
ontvangen van notificaties over storingen en onderhoud.
www.logius.nl/storing-en-onderhoud

Support
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Avanzer Aangifte
Overzicht OHS meldingen
Foutcode

Omschrijving

Toelichting

OHS100

Het verzoek voldoet niet aan de
koppelvlakspecificaties en kan hierdoor
niet door Digipoort worden verwerkt.

Het bericht is inhoudelijk niet goed. Dit betekent dat de aangifte
aangepast moet worden of dat er een bug in het programma zit
en dit moet worden aangepast.

De volgende fout is opgetreden:
<element> niet aanwezig [, of]
De waarde van <element> is groter dan
de toegestane lengte [, of]
<element> bevat een niet toegestane waarde

OHS130

Het ophaalverzoek is niet voorzien van een
elektronische handtekening. Hierdoor kan
het verzoek niet door Digipoort worden
verwerkt.

Er is geen geldig Digipoort certificaat aanwezig bij de kantoor
gegevens. Dit kan ook inhouden dat een verkeerd certificaat is
toegevoegd of een certificaat verlopen is.

OHS210

U bent niet gemachtigd om het bericht
op te halen.

Een certificaat kan voor meerdere doelen worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor het verzenden van berichten, ophalen van VIA,
ophalen van SBA. Deze code betekent dat er berichten aanwezig
zijn bij Digipoort die niet in het certificaat staan als gebruik.

OHS240

Machtiging bestaat niet.

Een certificaat kan voor meerdere doelen worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor het verzenden van berichten, ophalen van VIA,
ophalen van SBA. Deze code betekent dat er berichten aanwezig
zijn bij Digipoort die niet in het certificaat staan als gebruik.

OHS260

Het identificerend nummer in het certificaat
waarmee dit bericht getekend is komt voor
op de blacklist.

Het certificaat in de kantoorgegevens waarmee berichten worden
opgehaald staat op de blacklist. Zorg dat je een nieuw certificaat
krijgt.

OHS300

Het proces behorende bij het meegegeven
kenmerk is niet aanwezig.

Er wordt gezocht naar een bericht op Digipoort, maar het opgegeven
proces is onbekend. Elk proces, bijvoorbeeld VIA of SBA van een
fiscaal jaar, heeft een vast proces-id bij Digipoort. Deze is in dit geval
(nog) niet bekend. Bijvoorbeeld: VIA kan pas opgehaald worden vanaf
1 maart dus is mogelijk nog niet bekend indien het voor die datum
wordt opgehaald.

OHS310

Er is geen bericht opgeslagen bij het proces
van het meegegeven kenmerk.

Er wordt gezocht naar een bericht bij Digipoort maar dat bericht is niet
(meer) aanwezig. Elk bericht verstuurd naar Digipoort heeft een uniek
kenmerk en deze kan worden gebruikt om later de status van het
bericht op te halen. Let hier wel op dat een bericht verstuurd met een
bepaald certificaat alleen kan worden opgehaald (status informatie)
met hetzelfde certificaat.

OHS320

Het bericht is eerder reeds opgehaald.

Er wordt gezocht naar een bericht bij Digipoort. Deze is wel aanwezig
maar al een keer opgehaald. Een bericht kan slechts één keer, en niet
vaker, worden opgehaald. Dit geldt bijvoorbeeld bij SBA’s.

OHS400

Er is een technische fout in de OphaalService
van Digipoort opgetreden. Probeer het
later opnieuw of neem contact op met de
beheerder van Digipoort.

Er kan geen verbinding worden gemaakt met de ophaalservice van
Digipoort. Probeer het later nog een keer

<contactgegevens>

Een andere supportvraag? Neem contact met ons op
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