
ISD-keten foutberichten voor gemeenten  
De onderstaande Fo01 foutberichten kunnen per versie 2.1 van de ISD-keten door gemeenten worden ontvangen en verzonden als antwoord op een 
verzonden of ontvangen bericht. 
 

Foutberichten vanuit de gemeente 
Verzender Foutbeschrijving Code Mogelijke oplossing 
Gemeente Berichtbody is niet conform schema in sectormodel StUF055 Bericht voldoet niet aan XSD 

 
Foutberichten naar de gemeente 
Verzender Foutbeschrijving Code Mogelijke oplossing 
IB Organisatie is niet geautoriseerd IB002 De verzenden organisatie is niet geautoriseerd om gebruik te maken van het 

GGK. Neem contact op met de servicedesk. 
IB Bericht is te groot IB007 Het ontvangen bericht overschrijdt de maximaal toegestane bestandsgrootte 

van 25mb. Verdeel de payload over meerdere berichten. 
IB Ontvangende organisatie onbekend IB210 De ontvangende organisatie is niet bekend bij het GGK, controleer de 

organisatie aanduiding. 
IB Zendende organisatie onbekend IB213 De verzendende organisatie is niet bekend bij het GGK, controleer de 

organisatie aanduiding. 
IB Combinatie berichtcode en functie is niet toegestaan IB240 Controleer of de juiste berichtcode is opgenomen in de envelop 

IB Combinatie functie en organisatie is niet toegestaan IB234 De verzenden organisatie is niet geautoriseerd voor het versturen van dit 
bericht. Controleer de instellingen in het GGK portaal. 

IB Ontvangen StUF versie wijkt af van geconfigureerde versie IB798 De gebruikte StUF versie komt niet overeen met de geconfigureerde versie. 
Controleer de routeringsinstellingen in het GGK portaal. 

RINIS Asynchrone algemeen fout RIN001 De StUF-berichtenvelop voldoet niet aan de XSD 

VECOZO Indienende partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype 
berichten te ontvangen. 

BRS02 De gebruiker van de indienende partij moet een geldige rol hebben. Impliciet 
geldt dat als de rol aanwezig is bij de gebruiker, de instantie van de gebruiker 
ook een geldige Wmo/ Jeugdwet (afhankelijk van berichttype) grondslag bezit. 

VECOZO Indiener beschikt niet over een toestemmingsverklaring van de afzender om 
voor dit berichttype berichten in te dienen. 

BRS03 Indien de afzender en indiener in het bericht niet gelijk zijn, wordt 
gecontroleerd of de afzender een toestemmingsverklaring heeft uitgegeven 
aan de indiener om namens haar een Wmo/ jeugdwet bericht in te dienen. 

VECOZO Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO. BRS04 De geadresseerde moet een contract hebben met VECOZO en aangesloten 
zijn 

VECOZO Geadresseerde partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype 
berichten te ontvangen. 

BRS05 Bij een geadresseerde wordt niet op rol gecontroleerd, de gebruiker is 
namelijk onbekend. Daarom wordt bij geadresseerde op grondslag 
gecontroleerd. Afhankelijk van het berichttype dient men een geldige 
grondslag te hebben voor Wmo en/ of Jeugdwet. 



VECOZO Geadresseerde partij beschikt niet over een toestemmingsverklaring om voor 
dit berichttype berichten te ontvangen 

BRS06 Er wordt gecontroleerd of de geadresseerde een toestemmingsverklaring 
heeft uitgegeven aan een andere partij om namens haar een Wmo/ jeugdwet 
bericht te ontvangen 

VECOZO Bericht voldoet niet aan specificatie (bericht niet conform XSD) CC02 Bericht voldoet niet aan XSD 

VECOZO Bestand is te groot CC03 De maximum grootte van het aangeleverd bestand mag niet groter zijn dan 25 
MB 

VECOZO Referentienummer voldoet niet aan het juiste formaat CC04 Referentienummer moet voldoen aan een UUID 

VECOZO Referentienummer en conversatieId moeten gelijk zijn CC05 Het referentienummer en crossreferentienummer zijn niet gevuld 

VECOZO Applicatie gegevens moeten gevuld zijn CC06 Applicatie, ApplicatieVersie en ApplicatieSubversie in de berichtenvelop 
moeten gevuld zijn 

VECOZO Bericht kan niet gerelateerd worden aan een eerder verstuurd bericht CC07 Bericht moet middels conversatieId gerelateerd kunnen worden aan het 
eerdere verstuurde bericht 

VECOZO Geadresseerde in header en payload niet identiek CC09 De geadresseerde in de routeringsheader is niet identiek aan de 
geadresseerde in het WMO/JW-bestand 

 
 


