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1 Beschrijving 

 

Er zijn fouten gevonden in de ritberichten die u naar Chiron 

doorstuurde. 

 

Voor elk soort fouttype en foutcode gelden er andere acties. Voor 

sommige foutcodes is een actie vereist. Andere foutcodes zijn ter 

informatie om na te gaan of uw IT-systeem correct werkt. Daarvoor is 

het aangewezen om uw IT-medewerker of externe IT-dienstverlener te 

betrekken. 

 

Als er een e-mail wordt verzonden vanuit de Chiron testomgeving, dan 

wordt er verwacht dat de  nodige aanpassingen gedaan worden in uw IT 

systeem. Een rit die naar Chiron wordt verstuurt moet voldoen aan de 

acceptatie criteria. Zonder voldoende correcte ritten in de 

testomgeving, volgens de acceptatie criteria, kunt u ook geen 

toegangsgegevens aanvragen voor de productieomgeving. Voor 

testdoeleinden, is het vrijblijvend om de foute ritten gecorrigeerd 

terug te sturen naar de Chiron testomgeving. 

 

Als er een e-mail wordt verzonden vanuit de Chiron productieomgeving, 

dan wordt er verwacht dat de  nodige aanpassingen gedaan worden in uw 

IT systeem. 

 

Verder vindt u een overzicht van de fouten met bijhorende foutcode en 

een omschrijving van de fout. De acties die moeten worden ondernomen 

staan ook vermeldt. 

Het is van belang dat de juiste gegevens op een correcte wijze digitaal 

bij Chiron worden bezorgt. 
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2 Foutenlijst 

 

2.1 Minimale vereisten – bericht afgekeurd 

• Actie: Gelieve de inhoud van het bericht te controleren, aan te passen, en opnieuw in te 

sturen. 

• De minimale technische velden dienen op een correcte wijze aanwezig te zijn in uw bericht. 

Anders wordt het bericht niet geaccepteerd in Chiron. 

• Meer informatie over de Chiron rit API is terug te vinden in de Technische handleiding. 

 

Foutco

de 

Fouttype Fout reden Toelichting Te ondernemen 

actie 

CH0101 Technische 

vereisten 

BERICHT AFGEKEURD: 

kbonummer is niet 

ingevuld. 

In de minimale verplichte 

datavelden van een binnenkomend 

bericht ontbreekt dataveld 

"registratie". Het complete 

bericht is afgekeurd. Een 

technisch bericht wordt 

teruggestuurd met het 

codenummer.  

Gelieve de 

minimale 

technische 

vereiste velden 

aan te houden. 

Anders wordt uw 

bericht niet 

verwerkt. 

CH0102 Technische 

vereisten 

BERICHT AFGEKEURD: 

ritnummer is niet 

ingevuld. 

In de minimale verplichte 

datavelden van een binnenkomend 

bericht ontbreekt dataveld 

"ritnummer". Het complete 

bericht is afgekeurd. Een 

technisch bericht wordt 

teruggestuurd met het 

codenummer.  

Gelieve de 

minimale 

technische 

vereiste velden 

aan te houden. 

Anders wordt uw 

bericht niet 

verwerkt. 
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CH0103 Technische 

vereisten 

BERICHT AFGEKEURD: 

status is niet ingevuld. 

In de minimale verplichte 

datavelden van een binnenkomend 

bericht ontbreekt dataveld 

"status". Het complete bericht 
is afgekeurd. Een technisch 

bericht wordt teruggestuurd met 

het codenummer.  

Gelieve de 

minimale 

technische 

vereiste velden 

aan te houden. 

Anders wordt uw 

bericht niet 

verwerkt. 

CH0106 Technische 

vereisten 

BERICHT AFGEKEURD: 

kbonummers komen niet 

overeen, geauthenticeerd 

kbonummer (%s) is niet 

gelijk aan registratie 

(%s). BERICHT AFGEKEURD: 

kbonummers komen niet 

overeen, geauthenticeerd 

kbonummer (<waarde>) is 

niet gelijk aan 

registratie (<waarde>). 

Het geauthenticeerde kbonummer 

komt niet overeen met het 

ingevulde "registratie" 

nummer. Het complete bericht is 
afgekeurd. Een technisch 

bericht wordt teruggestuurd met 

het codenummer.  

Gelieve de 

minimale 

technische 

vereiste velden 

aan te houden. 

Anders wordt uw 

bericht niet 

verwerkt. 
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2.2 Volgorde 

• Actie: De volgorde van de ritgegevens zijn niet juist.  

Gelieve de juiste chronologische volgorde van een rit aan te houden:  

reservatie -> vertrek -> aankomst.  

Gelieve dit na te gaan in uw IT systeem.  

• Meer informatie over de Chiron rit API is terug te vinden in de Technische handleiding. 

 

Foutco

de 

Fouttype Fout reden Toelichting Te ondernemen 

actie 

CH1000 Volgorde Ontvangen 'reservatie' 

bericht is na het 

bericht 'vertrek' 

binnengekomen. 

De logische volgorde van een 

berichtenstroom is 

"reservatie">"vertrek">"aankoms

t". In dit geval is voor 

"uniekritnummer_A"+"status: 

reservatie" na 

"uniekritnummer_A"+"status: 

vertrek" binnengekomen. 

Gelieve de juiste 

en logische 

volgorde van de 

berichten aan te 

houden. 

CH1001 Volgorde Ontvangen 'reservatie' 

bericht is na het 

bericht 'aankomst' 

binnengekomen. 

De logische volgorde van een 

berichtenstroom is 

"reservatie">"vertrek">"aankoms

t". In dit geval is voor 

"uniekritnummer_A"+"status: 

reservatie" na 

"uniekritnummer_A"+"status: 

aankomst" binnengekomen. 

Gelieve de juiste 

en logische 

volgorde van de 

berichten aan te 

houden. 
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CH1002 Volgorde Ontvangen 'vertrek' 

bericht is na het 

bericht 'aankomst' 

binnengekomen. 

De logische volgorde van een 

berichtenstroom is 

"reservatie">"vertrek">"aankoms

t". In dit geval is voor 

"uniekritnummer_A"+"status: 

vertrek" na 

"uniekritnummer_A"+"status: 

aankomst" binnengekomen. 

Gelieve de juiste 

en logische 

volgorde van de 

berichten aan te 

houden. 
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2.3 Volledigheid 

• Actie: U wordt verzocht om een volledig nieuw gecorrigeerd bericht door te sturen naar Chiron 

met de ontbrekende gegevens van die specifieke rit.  

• Meer informatie over de Chiron rit API is terug te vinden in de Technische handleiding. 

 

Foutco

de 

Fouttype Fout reden Toelichting Te ondernemen 

actie 

CH1100 Volledigheid Nummerplaat ontbreekt. In het binnenkomende "vertrek" 

of "aankomst"  bericht moeten 
alle velden ingevuld worden 

volgens de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "vertrek" 

bericht is echter het veld 

"kentekenplaat" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1101 Volledigheid Bestuurderspas 

ontbreekt. 

In het binnenkomende "vertrek" 

of "aankomst" bericht moeten 

alle velden ingevuld worden 

volgens de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "vertrek" of 

"aankomst" bericht is echter 

het veld 

"bestuurderspasnummer" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  
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CH1102 Volledigheid Vertrektijdstip 

ontbreekt. 

In het binnenkomende "vertrek" 

of "aankomst" bericht moeten 

alle velden ingevuld worden 

volgens de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "vertrek" of 

"aankomst" bericht is echter 

het veld "vertrektijdstip" 

leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1103 Volledigheid Vertrekpunt lengtegraad 

ontbreekt. 

In het binnenkomende "vertrek" 

of "aankomst" bericht moeten 

alle velden ingevuld worden 

volgens de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "vertrek" of 

"aankomst" bericht is echter 

het veld 

"vertrekpunt_lengtegraad" 

leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  
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CH1104 Volledigheid Vertrekpunt 

breedtegraad ontbreekt. 

In het binnenkomende "vertrek" 

of "aankomst" bericht moeten 

alle velden ingevuld worden 

volgens de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "vertrek" of 

"aankomst" bericht is echter 

het veld 

"vertrekpunt_breedtegraad" 

leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1105 Volledigheid Aankomsttijdstip 

ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad, 

aankomsttijd, 

aankomstpunt_lengtegraad, 

aankomstpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "aankomst" 

bericht is echter het veld 

"aankomsttijdstip" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  
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CH1106 Volledigheid Aankomstpunt 

lengtegraad ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad, 

aankomsttijd, 

aankomstpunt_lengtegraad, 

aankomstpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "aankomst" 

bericht is echter het veld 

"aankomstpunt_lengtegraad" 

leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1107 Volledigheid Aankomstpunt 

breedtegraad ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad, 

aankomsttijd, 

aankomstpunt_lengtegraad, 

aankomstpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "aankomst" 

bericht is echter het veld 

"aankomstpunt_breedtegraad" 

leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  
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CH1108 Volledigheid Afstand ontbreekt. In het binnenkomende 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad, 

aankomsttijd, 

aankomstpunt_lengtegraad, 

aankomstpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "aankomst" 

bericht is echter het veld 

"afstand" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1109 Volledigheid Kostprijs ontbreekt. In het binnenkomende 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels 

(kentekenplaat, 

bestuurderspasnummer, 

vertrektijd, 

vertrekpunt_lengtegraad, 

vertrekpunt_breedtegraad, 

aankomsttijd, 

aankomstpunt_lengtegraad, 

aankomstpunt_breedtegraad). In 

het binnenkomende "aankomst" 

bericht is echter het veld 

"kostprijs" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  
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CH1110 Volledigheid Naam taxibedrijf 

ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"reservatie" of "vertrek" of 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels. In het 

binnenkomende "reservatie" of 

"vertrek" of "aankomst bericht 

is echter het veld "naam" 

leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1111 Volledigheid Broncreatiedatum 

ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"reservatie" of "vertrek" of 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels. In het 

binnenkomende "reservatie" of 

"vertrek" of "aankomst bericht 

is echter het veld 

"broncreatiedatum" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden.  

CH1112 Volledigheid Kostprijs is 0, 

contractnummer 

ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"reservatie" of "vertrek" of 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels. In het 

binnenkomende "reservatie" of 

"vertrek" of "aankomst bericht 

is echter het veld 

"contractnummer" leeg. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden. U kan via 

het Chiron 

portaal 

contracten 

toevoegen. Meer 

informatie is 

terug te vinden 

in de 

Startersgids. 
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CH1113 Volledigheid Kostprijs is 0, 

contractant ontbreekt. 

In het binnenkomende 

"reservatie" of "vertrek" of 

"aankomst" bericht moeten alle 

velden ingevuld worden volgens 

de business regels. In het 

binnenkomende "reservatie" of 

"vertrek" of "aankomst bericht 

is echter het veld 

"contractant" leeg 

aangeleverd. 

Gelieve de 

gevraagde 

datavelden per 

status aan te 

houden. U kan via 
het Chiron 

portaal 

contracten 

toevoegen. Meer 

informatie is 

terug te vinden 

in de 

Startersgids. 
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2.4 Syntax 

• Actie: U wordt verzocht om een volledig nieuw gecorrigeerd bericht door te sturen naar Chiron 

met de ontbrekende gegevens van die specifieke rit. 

• Meer informatie over de Chiron rit API is terug te vinden in de Technische handleiding. 

 

Foutco

de 

Fouttype Fout reden Toelichting Te ondernemen 

actie 

CH1202 Syntax BERICHT AFGEKEURD: 

status moet  

'reservatie', 'vertrek' 

of 'aankomst' zijn. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld status 

reservatie, vertrek, of 

aankomst zijn. Er is echter een 

status aangeleverd die niet aan 

deze voorwaarden voldoet. Het 

complete bericht is afgekeurd. 

Een technisch bericht wordt 

teruggestuurd met het 

codenummer.  

Gelieve een 

geldige status in 

het bericht mee 

te geven. 

CH1204 Syntax De lengtegraad (%s) voor 

het vertrekpunt moet 

minimaal %s decimalen 

bevatten. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld 

vertrekpunt_lengtegraad 

ingevuld zijn met alleen 

nummers (0-9). De maximale 

decimalen die Chiron opslaat 

zijn 5. De decimalen zijn 

afgekapt. 

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  

CH1205 Syntax De breedtegraad (%s) 

voor het vertrekpunt 

moet minimaal %s 

decimalen bevatten. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld 

vertrekpunt_breedtegraad 

ingevuld zijn met alleen 

nummers (0-9). De maximale 

decimalen die Chiron opslaat 

zijn 5. De decimalen zijn 

afgekapt. 

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  
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CH1207 Syntax De lengtegraad (%s) voor 

het aankomstpunt moet 

minimaal %s decimalen 

bevatten. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld 

aankomstpunt_lengtegraad 

ingevuld zijn met alleen 

nummers (0-9). De maximale 

decimalen die Chiron opslaat 

zijn 5. De decimalen zijn 

afgekapt. 

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  

CH1208 Syntax De breedtegraad (%s) 

voor het aankomstpunt 

moet minimaal %s 

decimalen bevatten. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld 

aankomstpunt_breedtegraad 

ingevuld zijn met alleen 

nummers (0-9). De maximale 

decimalen die Chiron opslaat 

zijn 5. De decimalen zijn 

afgekapt. 

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  

CH1209 Syntax De kostprijs (%s) mag 

niet meer dan %s 

decimalen bevatten. De 

decimalen zijn afgerond. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld kostprijs 

ingevuld zijn met alleen 

nummers (0-9). De maximale 
decimalen die Chiron opslaat 

zijn 2. De decimalen zijn 

afgerond. 

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  

CH1210 Syntax De afstand (%s) mag niet 

meer dan %s decimalen 

bevatten. De decimalen 

zijn afgerond. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld afstand ingevuld 

zijn met alleen nummers (0-9). 

De maximale decimalen die 

Chiron opslaat zijn 3. De 

decimalen zijn afgerond. 

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  
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CH1211 Syntax Kentekenplaat (%s) bevat 

minder dan %s tekens. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld kentekenplaat 

ingevuld zijn met minstens 7 

tekens.  

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  

CH1212 Syntax Kentekenplaat (%s) mag 

enkel alfanumerieke 

tekens bevatten. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld kentekenplaat 

ingevuld zijn met alleen 

alfanumerieke tekens (a-z A-Z 

0-9).  

Gelieve de 

vereiste syntax 

regels aan te 

houden.  
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2.5 Update 

• Info: Er is een update ontvangen. Gelieve na te gaan of dit de intentie was, of een mogelijke 

fout is. Indien dit een fout is, gelieve een volledig nieuw gecorrigeerd bericht door te 

sturen naar Chiron. 

• Meer informatie over de Chiron rit API is terug te vinden in de Technische handleiding. 

 

Foutco

de 

Fouttype Fout reden Toelichting Te ondernemen 

actie 

CH1300 Update Broncreatiedatum kreeg 

een nieuwe waarde %s 

(oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"broncreatiedatum" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

broncreatiedatum". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode. 

CH1301 Update Nummerplaat kreeg een 

nieuwe waarde %s (oude 

waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"kentekenplaat" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

kentekenplaat". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  
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CH1302 Update Bestuurderspasnummer 

kreeg een nieuwe waarde 

%s (oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"bestuurderspasnummer" een 

andere waarde heeft. Dit wordt 

dan gezien als "update: 

bestuurderspasnummer". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1303 Update Vertrektijdstip kreeg een 

nieuwe waarde %s (oude 

waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"vertrektijdstip" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

vertrektijdstip". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode. . 

CH1304 Update Aankomsttijdstip kreeg 

een nieuwe waarde %s 

(oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"aankomsttijdstip" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

aankomsttijdstip". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  
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CH1305 Update Vertrek lengtegraad kreeg 

een nieuwe waarde %s 

(oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"vertrekpunt_l" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

vertrekpunt_l". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1306 Update Vertrek breedtegraad 

kreeg een nieuwe waarde 

%s (oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"vertrekpunt_b" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

vertrekpunt_b". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1307 Update Aankomst lengtegraad 

kreeg een nieuwe waarde 

%s (oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"aankomstpunt_l" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

aankomstpunt_l". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode. 
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CH1308 Update Aankomst breedtegraad 

kreeg een nieuwe waarde 

%s (oude waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"aankomstpunt_b" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

aankomstpunt_b". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1309 Update Afstand kreeg een nieuwe 

waarde %s (oude waarde is 

%s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"afstand" een andere waarde 

heeft. Dit wordt dan gezien als 

"update: afstand". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1310 Update Kostprijs kreeg een 

nieuwe waarde %s (oude 

waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"kostprijs" een andere waarde 

heeft. Dit wordt dan gezien als 

"update: kostprijs". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  
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CH1311 Update Contractnummer kreeg een 

nieuwe waarde %s (oude 

waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"contractnummer" een andere 

waarde heeft. Dit wordt dan 

gezien als "update: 

contractnummer". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1312 Update Contractant kreeg een 

nieuwe waarde %s (oude 

waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld 

"contractant" een andere waarde 

heeft. Dit wordt dan gezien als 

"update: contractant". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  

CH1313 Update Sub kbo nummer kreeg een 

nieuwe waarde %s (oude 

waarde is %s). 

In het binnenkomende bericht is 

de combinatie met KBO-nummer en 

ritnummer en status al eerder 

doorgegeven. In de eerste 

instantie is dit een duplicaat. 

De datavelden vergelijking 

wijst uit dat dataveld "sub 

kbonummer" een andere waarde 

heeft. Dit wordt dan gezien als 

"update: sub kbonummer". 

Een record wordt 

aangemaakt in de 

foutenlijst met 

de foutcode.  
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2.6 Inhoudelijk 

• Actie: U wordt verzocht om een volledig nieuw gecorrigeerd bericht door te sturen naar Chiron 

met de correcte gegevens van die specifieke rit 

• Meer informatie over de Chiron rit API is terug te vinden in de Technische handleiding. 

 

Foutco

de 

Fouttype Fout reden Toelichting Te ondernemen 

actie 

CH1400 Inhoudelijk Contractnummer (%s) is 

niet gekend in het 

systeem. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld contractnummer 

ingevuld zijn met een geldig 

nummer, d.w.z. het 

contractnummer moet gekend zijn 

in het systeem. In het 

binnenkomende bericht is echter 

een contractnummer aangeleverd 

die niet aan de voorwaarden 

voldoet. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen.  

CH1401 Inhoudelijk Vertrektijdstip (%s) 

vindt plaats voor de 

startdatum (%s) van het 

contract (%s). 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld vertrektijdstip 

na de startdatum van het 

contractnummer waar naar 

verwezen wordt zijn. Anders is 

het contract niet geldig op het 

moment dat de rit plaatsvindt. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. 

CH1402 Inhoudelijk Subregistratie (%s) 

beschikt niet over de 

verplichte NACE-codes. 

In het binnenkomende bericht 

moet het veld subregistratie 

naar een onderneming verwijzen 

die de verplichte NACE-codes 

bezit. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. Zie 

Welke NACEbel 

codes heb ik 

nodig? 

file:///Z:/Dev/Taxi/baseline/Docs/Chiron_Technische_handleiding_20221201_r3.0.docx%23_Welke_NACEbel_codes
file:///Z:/Dev/Taxi/baseline/Docs/Chiron_Technische_handleiding_20221201_r3.0.docx%23_Welke_NACEbel_codes
file:///Z:/Dev/Taxi/baseline/Docs/Chiron_Technische_handleiding_20221201_r3.0.docx%23_Welke_NACEbel_codes
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CH1403 Inhoudelijk Vertrektijdstip (%s) 

vindt meer dan %s dagen 

in het verleden plaats. 

In het binnenkomende bericht 

mag het veld vertrektijdstip 

maximum 5 dagen in het verleden 

plaats vinden. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. 

CH1404 Inhoudelijk Aankomsttijdstip (%s) 

vindt meer dan %s dagen 

in het verleden plaats. 

In het binnenkomende bericht 

mag het veld aankomsttijdstip 

maximum 5 dagen in het verleden 

plaats vinden. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. 

CH1405 Inhoudelijk Vertrektijdstip (%s) 

vindt plaats na het 

aankomsttijdstip (%s). 

In het binnenkomende bericht 

mag het veld vertrektijdstip 

niet na het aankomsttijdstip 

plaats vinden. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. 

CH1406 Inhoudelijk Contractnummer (%s) is 

niet meer geldig. 

In het binnenkomende bericht 

mag het contractnummer geen 

inactieve status hebben.  

Gelieve een 

actief 

contractnummer in 

te vullen. 

CH1407 Inhoudelijk Vertrektijdstip (%s) 

vindt plaats na de 

einddatum (%s) van het 

contract (%s). 

In het binnenkomende bericht 

mag het veld vertrektijdstip 

niet na de contract einddatum 

plaats vinden. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. 
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CH1408 Inhoudelijk De coördinaten met 

lengtegraad (%s) en 

breedtegraad (%s) 

vallen buiten de 

toegelaten oppervlakte. 

In het binnenkomende bericht 

mogen de velden lengtegraad en 

breedtegraad niet buiten Europa 

plaats vinden. 

Gelieve een 

geldige waarde in 

te vullen. 

 

 



   

 

   

 

 

 


