
 

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 

Verzende
r 

Foutbeschrijving Code Mogelijke oplossing 

Gemeent
e 

Berichtbody is niet conform schema in sectormodel StUF055 Bericht voldoet niet aan XSD 

 
Foutberichten naar de gemeente 

Verzende
r 

Foutbeschrijving Code Mogelijke oplossing 

IB Berichtbody is niet conform schema in sectormodel StUF055 Bericht voldoet niet aan XSD 

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 Opgegeven (cross)referentienummer is geen geldig UUID IB009 Omschrijving: Het door u opgegeven (cross)referentienummer is geen geldig 
UUID. Het element (cross)referentienummer dient gevuld te worden met 
een UUID versie 4. Zie https://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt voor meer 
informatie omtrent het genereren van een geldig UUID versie 4. 

IB Geen geldige CPA bekend voor combinatie organisatie en berichttype IB101 De CPA is niet geldig. Neem contact op met de servicedesk. 

IB Geen routering bekend voor combinatie organisatie en berichttype IB102 De routering ontvangende organisatie en berichttypeis niet bekend bij het 
GGK, controleer deze combinatie. 

IB Aangeboden berichttype tijdelijk geblokkeerd IB103 Deze foutmelding treedt op bij een tijdelijke ‘freeze’ bijvoorbeeld tijdens de 
invoering van een nieuwe release. U kunt op de website van het 
Inlichtingenbureau lezen hoe lang deze ‘freeze’ duurt. De berichten dient u 
opnieuw te verzenden na afloop van de ‘freeze’. 

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 of AGB is incorrect BRS04 De geadresseerde moet een contract hebben met VECOZO en aangesloten 
zijn en de AGB moet correct 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 (de opbouw en structuur) zoals deze is 
vastgesteld door Zorginstituut Nederland / iStandaarden. 

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 Het referentienummer en/of crossReferentienummer moeten zijn 
gevuld en voldoen aan de standaard UUID (Universally Unique 
Identifier) v4 controle. In de header moet het referentienummer zijn 
gevuld. Bij retourberichten wordt de controle ook uitgevoerd op het 
crossReferentienummer (bij VECOZO heet dit Conversatie ID). Bij 
heenberichten wordt deze controle niet uitgevoerd omdat het 
crossRefnummer daarbij gelijk moet zijn aan het referentienummer. 
Het formaat van de UUID's is [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-
[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}, dus bijvoorbeeld 0e09a81f-64a0-4793-
b946-d6538fb3f37e. 

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

VECOZO UUID is niet uniek CC08 Het gebruikte UUID (Referentienummer) is niet uniek binnen de 
informatiestroom van de afzender. 



 
VECOZO Retourbericht declaratie mag maar 1 keer per heenbericht worden 

aangeboden 
CC11 Er is al een retourbericht ontvangen voor de betreffende declaratie en deze 

is bezorgd bij de zorgaanbieder.  

 

NOG CHECK BIJ VECOZO OP: 
- CC05 Referentienummer en ConversatieID moeten gelijk zijn (bij heenberichten). Deze staat wel bij VECOZO op de lijst. 
- Referentienummer uniciteit: is dit binnen informatiestroom afzender (zo staat het op vecozo.nl) of over alle berichten heen? 

 

NOG CHECK BIJ IB OP: 

IB Bericht is te groot IB007 server NVT Nee  
 Staat niet op lijst IB 

IB Combinatie zender en referentienummer niet uniek IB216 client Fo01 Nee  
 Staat wel op lijst IB en niet in onze lijst. Is dit een vervanger van IB009 die niet op lijst IB staat? 

  



 
 


