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Extra editie over de landelijke migratie berichtenverkeer van 2.1 naar 2.2 
 

 

Landelijke migratie berichtenverkeer van 2.1 naar 2.2 
 
Eind maart komt er wederom een belangrijke wijziging in het berichtenverkeer. Net als bij de vorige update komt het 
berichtenverkeer een tijdje stil te liggen. De reden hiervoor is dat berichten verstuurd met de 2.1 standaard ook 
alleen beantwoord kunnen worden met de 2.1 berichten. Voor de migratie moeten dus bijvoorbeeld alle ingediende 
facturen afgehandeld zijn omdat de gemeente anders geen 304-bericht meer kan sturen. De gemeenten in de regio 
Limburg-Noord volgen in deze het landelijk draaiboek. 
 
Fase 1: Afsluiting  
De fase Afsluiting gaat vooraf aan de transitieperiode waarin de technische infrastructuur volledig is afgesloten. In de 
fase Afsluiting moeten gemeenten en aanbieders het iJw/iWmo 2.1-berichtenverkeer op ordentelijke wijze afsluiten. 
In de eindstatus van deze fase (29 maart 13.00 uur):  
 staan er geen ‘nog te versturen’ berichten iJw/iWmo 2.1 meer in systemen;  
 zijn alle iJw/iWmo 2.1-berichten ingelezen in systemen;  
 zijn alle retourberichten verzonden.  
 
Tijdschema  
De landelijke tijdslijnen voor de overgang van iJw/iWmo 2.1 naar iJw/iWmo 2.2 zijn: 
 
Nr.  Omschrijving  Wanneer  

(datum)  
Wanneer  
(tijd)  

Actie-  
houder  

1  Alle beschikbare declaratie- en 
facturatieberichten zijn verzonden 
(JW/WMO303).  
 
Vanaf dit moment worden er geen 303-
berichten meer verstuurd door aanbieders.  
 

Zondag 18 maart 
2018  

23.00 uur  Aanbieders  

2  Alle beschikbare rechtmatigheidsberichten 
(heen) zijn verzonden door aanbieders 
(JW315).  
 
Vanaf dit moment kunnen er geen 
heenberichten meer worden verstuurd door 
partijen.  
 

Dinsdag 27 maart 
2018  

17.00 uur  Aanbieders  

3  Alle beschikbare rechtmatigheidsberichten 
(heen) zijn verzonden door gemeenten 
(JW/WMO301).  
 
Vanaf dit moment kunnen er geen 
heenberichten meer worden verstuurd door 
partijen.  
 

Dinsdag 27 maart 
2018  

17.00 uur  Gemeenten 



4  Alle retourberichten op de ontvangen 
rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt 
en verzonden door aanbieders 
(JW/WMO302).  
 
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer 
volledig stil.  
 

Donderdag 29 
maart 2018  

13.00 uur  Aanbieders  

5  Alle retourberichten op de ontvangen 
berichten zijn aangemaakt en verzonden 
door gemeenten (JW316, JW/WMO304). 
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer 
volledig stil.  
 

Donderdag 29 
maart 2018  

13.00 uur  Gemeenten  

6  Alle berichten die op het portaal van het 
Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in 
de systemen.  
Let op: in verband met batchverwerking 
staan berichten die op donderdag 29 maart 
2018 zijn verzonden vanaf 16.00 uur op de  
portaalomgeving.  
 

Donderdag 29 
maart 2018  

14.00 - 
23.00 uur  

Gemeenten  

7  Alle berichten die op het portaal van 
VECOZO staan, zijn ingelezen in de 
systemen.  
 

Donderdag 29 
maart 2018  

14.00 – 
23.00 uur  

Aanbieders  

Tijdschema blokkeren berichtenverkeer (technisch)  
Het schema geeft weer in welke periode het berichtenverkeer technisch niet meer mogelijk is en wanneer de 
ketenpartners dus geen berichten kunnen verwerken of verzenden. 
 
Nr.  Omschrijving  Wanneer  

(datum)  
Wanneer  
(tijd)  

Actie-  
houder  

1  Alle heenberichten worden 
geblokkeerd  
 
(JW/WMO301, 
JW/WMO303, 
JW/WMO305, 
JW/WMO307, JW315, 
JW321).  
 

Dinsdag 27 maart 
2018  

17.00 uur  VECOZO  

2  Alle retourberichten 
worden geblokkeerd 
(JW/WMO302, 
JW/WMO304, 
JW/WMO306, 
JW/WMO308, JW316, 
JW322). Hiermee ligt het 
gehele berichtenverkeer 
stil. Vanaf dit moment 
worden er geen berichten 
meer verwerkt.  
 

Donderdag 29 
maart 2018  

13.00 uur  VECOZO / IB  

  



3  Aanvang migratie naar 
iJw/iWmo 2.2.  
 

Donderdag 29 
maart 2018 tot 
dinsdag 3 april 
2018  
 

13.00 - 13.00 uur  VECOZO / IB  

4  iJw/iWmo 2.2 live.  
Inclusief  
hervatting JW321 en 
JW322.  
 

Dinsdag 3 april 
2018  

13.00 uur  VECOZO / IB  

 
Fase 2: Transitie  
De transitie vindt plaats in de periode van donderdag 29 maart 2018 13.00 uur tot dinsdag 3 april 2018 13.00 uur. 
Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk. 
 
Nr.  Omschrijving  Wanneer (datum)  Wanneer (tijd)  Actie-  

houders  
1  VECOZO en IB voeren een 

ketentest uit met de 
iJw/iWmo-release 2.2-
berichten met medewerking 
van één gemeente en één 
aanbieder.  
 

Dinsdag 3 april 
2018  

Vóór uiterlijk 
13.00 uur  

IB, VECOZO  
één gemeente, 
één aanbieder  

2  VECOZO- en IB-systemen 
staan geconfigureerd voor 
gebruik iJw/iWmo 2.2.  
 

Dinsdag 3 april 
2018  

13.00 uur  IB / VECOZO  

3  Gemeenten hebben hun 
systemen gereed voor 
gebruik iJw/iWmo 2.2.  
 

Dinsdag 3 april 
2018  

13.00 uur  Gemeenten  

4  Aanbieders hebben hun 
systemen gereed voor 
gebruik iJw/iWmo 2.2. 
 

Dinsdag 3 april 
2018  

13.00 uur  Aanbieders  

 
Fase 3: Ingebruikname en nazorg  
Deze fase gaat over de periode na dinsdag 3 april 2018 13.00 uur, het moment waarop alleen berichten uitgewisseld 
worden volgens de standaard iWmo 2.2 / iJw 2.2. 
 
Ingebruikname  

Vanaf dinsdag 3 april 2018 13.00 uur mogen alleen iWmo 2.2-berichten / iJw 2.2-berichten verstuurd worden. 

Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWmo 2.2-berichten / iJw 

2.2-berichten moeten direct contact opnemen met hun softwareleverancier of de servicedesks van IB (voor 

gemeenten) en VECOZO (aanbieders).  
 

Servicedesk Inlichtingenbureau  

0800 222 11 22  

servicedesk@inlichtingenbureau.nl   

 

Support VECOZO  

(013) 462 56 41  

https://formulier.vecozo.nl/vraag  

 

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl
https://formulier.vecozo.nl/vraag


Specifiek voor softwareleveranciers: softwarehelpdesk@vecozo.nl  

 

Specifiek voor aanbieders:  

• support@vecozo.nl (werking certificaten en diensten)  

• administratie@vecozo.nl (administratieve zaken)  
 
Nazorg  
Zorginstituut Nederland en ISD-Regie hebben de eerste vier weken nauw contact met de ketenpartners, 
ketenpartijen en hun softwareleveranciers om de ingebruikname goed te kunnen volgen en eventuele problemen te 
signaleren.  
 
In deze periode worden naar verwachting alle mogelijke berichten verstuurd via de keten. Mochten er onverhoopt 
problemen optreden, dan is extra capaciteit beschikbaar om zo spoedig mogelijk naar een oplossing toe te werken. 
 
 
Update Berichtenapp VNG naar berichtenverkeer 2.2  
Ook de Berichtenapp van de VNG wordt geüpdatet naar berichtenverkeer 2.2. Op dit moment zijn er 2701 
aanbieders aangesloten bij de Berichtenapp. Deze aanbieders krijgen hier binnenkort een e-mail over van de VNG 
inclusief de data voor het tijdelijk stoppen met verzenden van berichten. 
 
 
Bijlagen 
 Landelijk draaiboek migratie iJw 2.1 naar iJw 2.2 
 Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.1 naar iWmo 2.2 

 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account meld u zich dan aan of 
af via de homepage, beneden in het scherm. 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
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