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1 Introductie
1.1 Doel

In het kader van de EU Dienstenrichtlijn is  een BerichtenBox voorziening gerealiseerd. Deze 
voorziening stelt Europese ondernemers in staat om berichten uit te wisselen met Nederlandse 
overheidsinstanties. 

Dit document beschrijft het SMTP koppelvlak van de EU dienstenrichtlijn BerichtenBox. Via dit 
koppelvlak kunnen bevoegde instanties een system-to-system koppeling realiseren met de 
BerichtenBox.

Dit document is bedoeld voor bevoegde instanties die hun systemen wensen aan te sluiten op het 
SMTP koppelvlak van de BerichtenBox.

De aansluitspecificaties die in dit document beschreven worden richten zich op de functionaliteit van 
het koppelvlak, en de technische randvoorwaarden. Dit document is niet bedoeld om te beoordelen 
of het koppelvlak in een specifieke situatie inhoudelijk geschikt is om te voldoen aan de 
voorwaarden van de EU Dienstenrichtlijn. Meer informatie over het toepassen van dit koppelvlak is 
te vinden in het document 'Webformulieren' [1]. Ook kunt u contact opnemen met het 
accountmanagement van de BerichtenBox (zie Contactgegevens).

1.2 Scope

Dit document beschrijft de functionele en technische specificaties van het SMTP koppelvlak van de 
EU dienstenrichtlijn BerichtenBox. 

Het SMTP koppelvlak biedt beperkte functionaliteit, namelijk het verzenden van een nieuw bericht 
met een beperkt aantal attachments van een beperkte omvang. 

Het SMTP koppelvlak is een tijdelijk koppelvlak, bedoeld om aansluiters op korte termijn de 
mogelijkheid te bieden om invulling te geven  aan de verplichtingen die volgen uit de EU 
dienstenrichtlijn. 
Uitgebreide functionaliteit (o.a. berichten met meer en grotere attachments, opvragen van 
berichten, verwijderen van berichten, beantwoorden en doorsturen) zal in een later stadium via het 
zogeheten OSB koppelvlak beschikbaar gesteld worden.

1.3 Definities, afkortingen en versies

term betekenis specificatie
aansluiter bevoegde instantie die gebruik wenst te maken van 

dit koppelvlak
n.v.t.

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions IETF RFC 2045
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OIN Overheid Identificatie Nummer n.v.t.

OSB Overheids Service Bus n.v.t.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol IETF RFC 2821

TLS Transport Layer Security (v1.0) IETF RFC 2246 

SSL Secure Sockets Layer Protocol (v3.0) Netscape specificatie

STARTTLS commando voor het opzetten van een TLS/SSL 
verbinding in een SMTP sessie.

IETF RFC 3207

1.4 Referenties

Nr. Titel Auteur Versie Datum
[1] Webformulieren – Aanpassen en voldoen 

aan de Dienstenrichtlijn
eOverheid voor 
bedrijven

0.8 25-08-09

[2] Aansluitspecificaties OSB koppelvlak EU 
DRL BerichtenBox

Kristel 
Nieuwenhuys

1.0 29-09-09

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de context en de functionele, technische en security aspecten van het 
koppelvlak samengevat.

In hoofdstuk 3 wordt het koppelvlak vanuit functioneel oogpunt beschreven. Dit hoofdstuk is 
van belang voor (functioneel) ontwerpers die het koppelvlak in moeten bedden in het 
(functionele) ontwerp van een applicatie van een aansluiter.

In hoofdstuk 4 wordt het functionele koppelvlak technisch uitgewerkt. Dit hoofdstuk is van 
belang voor technisch ontwerpers, software architecten en systeem beheerders.

In hoofdstuk 5 worden de beveiligingsvoorzieningen van het koppelvlak toegelicht. Dit 
hoofdstuk is van belang voor technisch ontwerpers, software architecten en systeem 
beheerders.

In hoofdstuk 6 worden alle aansluitvoorwaarden overzichtelijk weergegeven. 

1.6 Contactgegevens

BerichtenBox
Voor vragen over dit koppelvlak kunt u terecht bij het accountmanagementteam voor de EU 
Dienstenrichtlijn van de ICTU.
Telefoon: 070 – 888 75 37
Fax: 070 – 888 78 88 
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E-mail: dienstenrichtlijn@ictu.nl
Postadres: ICTU/eOverheid voor Bedrijven

t.a.v. Accountmanagement Dienstenrichtlijn
Antwoordnummer 93068
2509 VB Den Haag

OSB beheerorganisatie
Voor reguliere vragen over de OSB zoals het aanmelden bij de OSB of het doen van OSB 
compliance test kunt u terecht bij de Serviceorganisatie van GBO.Overheid.
Telefoon: 0800 - 023 0850
Fax: 055 - 528 3666
Email: servicedesk-osb@digid.nl
Web: www.overheidsservicebus.nl
Postadres: Serviceorganisatie GBO.Overheid, Postbus 993, 7301 BE Apeldoorn 
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2 Samenvatting

2.1 Context

De BerichtenBox is een electronische voorziening die Europese ondernemers in staat stelt om 
berichten uit te wisselen met Nederlandse overheidsinstanties. 

De BerichtenBox wordt in diverse vormen aangeboden. Vie de webapplicatie kunnen zowel 
ondernemers als overheidsinstanties berichten versturen en ontvangen berichten lezen.

Naast de webapplicatie kunnen overheidsinstanties via het SMTP koppelvlak een system-to-
system koppeling realiseren met de BerichtenBox. 

2.2 Functionaliteit

Het SMTP koppelvlak biedt beperkte functionaliteit, namelijk het verzenden van een nieuw 
bericht met een beperkt aantal attachments van een beperkte omvang. 
Als er behoefte is aan uitgebreidere functionaliteit (zoals bijvoorbeeld het ophalen van 
ontvangen berichten) dient er gebruik gemaakt te worden van het OSB koppelvlak.

2.3 Technisch

De onderstaande protocol afspraken zijn van toepassing op het SMTP koppelvlak.

message inhoud MIME message (multipart MIME als er attachments meeverzonden 
worden)

applicatie protocol SMTP m.b.v. TLS/SSL

transport protocol TCP/IP

2.4 Security

identificatie Op basis van het OIN in het PKIOverheid certificaat.

autorisatie Alleen toegang tot de berichtenbox(en) die aan het OIN is/zijn 
gekoppeld.

transport beveiliging 2-way TLS/SSL middels PKIOverheid OSB certificaten.
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3 Functioneel

3.1 Context

De BerichtenBox die in het kader van het programma Antwoord voor Bedrijven gerealiseerd is, 
stelt europese ondernemers in staat om berichten uit te wisselen met nederlandse 
overheidsinstanties. De BerichtenBox geeft invulling aan de EU dienstenrichtlijn.

Het initiatief tot communicatie ligt bij de ondernemer die een vraag heeft, een vergunning wil 
aanvragen, etc. 

De BerichtenBox wordt aangeboden als webapplicatie. Zowel ondernemers als 
overheidsinstanties kunnen via een eigen beveiligd account gebruik maken van deze 
webapplicatie om berichten te versturen, en ontvangen berichten te lezen. De functionaliteit 
van deze webapplicatie is vergelijkbaar met de functionaliteit van een e-mail webclient (zoals 
Outlook webmail en gmail).

Naast de webapplicatie kunnen overheidsinstanties via het SMTP of het OSB koppelvlak een 
system-to-system koppeling realiseren met de BerichtenBox. De koppelvlakken bieden een 
subset van de functionaliteit die door de webapplicatie geboden wordt, zoals weergegeven in 
de onderstaande figuur.

BerichtenBox functionaliteit

authenticatie
berichten verzenden

berichten lezen
berichten verwijderen
adresboek raadplegen

mappen definiëren en 
gebruiken
prullenbak
bericht handtekening
standaardberichten

In onderstaande figuur wordt de context van het SMTP koppelvlak weergegeven. De zwarte 
onderdelen vallen binnen de scope van dit koppelvlak; de grijze onderdelen zijn toegevoegd om 
de context te schetsen.

1. Een ondernemer vult een webformulier van een bevoegde instantie in. De ondernemer 
geeft in dit formulier aan dat hij de vervolg communicatie via zijn berichtenbox wil 
laten lopen, en vult hiertoe ook zijn berichtenboxadres in.
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2. Het webformulier wordt door de browser naar het formulier verwerkend systeem 
verstuurd. 

3. Het formulier verwerkend systeem stuurt via het koppelvlak van de berichtenbox een 
bericht naar de ondernemer, ter bevestiging van het feit dat het formulier ontvangen 
is. Een PDF document met daarin het ingevulde formulier kan meeverzonden worden.
Het formulier verwerkend systeem kan in latere stadia van het verwerkingsproces via 
ditzelfde koppelvlak aanvullende berichten (bijvoorbeeld status notificaties) naar de 
ondernemer verzenden.

4. De ondernemer kan via de web-interface van de BerichtenBox inloggen op zijn 
berichtenbox en de ontvangen berichten lezen. Hij kan via deze interface ook een 
antwoord sturen naar aanleiding van dit bericht.

5. Een medewerker van de bevoegde instantie kan via de web-interface van de 
BerichtenBox de verzonden en ontvangen berichten van die bevoegde instantie lezen. 
Zowel berichten die verzonden zijn via deze web-interface, als berichten die verzonden 
zijn via het koppelvlak zijn via deze web-interface terug te vinden in de map 'verzonden 
items' . 

Aanvullende opmerkingen:
– De BerichtenBox webapplicatie en het SMTP koppelvlak kunnen naast elkaar gebruikt 

worden. 
– De hier geschetste context is slechts een voorbeeld van de toepassing van dit 

koppelvlak. Het koppelvlak legt geen beperkingen op aan de context waarbinnen het 
koppelvlak gebruikt wordt.
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Figure 1: Context SMTP koppelvlak
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– De BerichtenBox maakt geen onderscheid in berichttypen (zoals aanvraagbevestiging, 
notificatie, etc.).

– Het SMTP koppelvlak biedt alleen de mogelijkheid om berichten te verzenden. Om een 
system-to-system koppeling te realiseren ten behoeve van het ophalen/lezen van 
(ontvangen of verzonden) berichten, dient er gebruik gemaakt te worden van het OSB 
koppelvlak.

3.2 Functionaliteit

Het SMTP koppelvlak van de BerichtenBox ondersteunt één service: VerzendBericht. Middels 
deze service kan een bevoegde instantie (in het vervolg de 'aansluiter')  namens zichzelf – of 
namens een van de berichtenboxen waarvoor zij gemachtigd is – een nieuw bericht zenden naar 
de berichtenbox van een willekeurige ontvanger. 

De schuin gedrukte termen worden hieronder toegelicht.

willekeurige ontvanger
Aan de berichtenbox van de ontvanger worden geen eisen gesteld; het kan zowel een 
berichtenbox van een bevoegde instantie, van een ondernemer, of de berichtenbox van de 
aansluiter zelf zijn.

namens zichzelf
Het berichtenbox bericht wordt in de 'ontvangen berichten' map van de berichtenbox van de 
ontvanger geplaatst. Een kopie van het bericht wordt in de 'verzonden berichten' map van de 
berichtenbox van de verzender geplaatst. De ontvanger ziet in zijn berichtenbox van welke 
berichtenbox het bericht afkomstig is. Om gebruik te kunnen maken van het koppelvlak dient 
de aansluiter dus zelf ook te beschikken over een berichtenbox.

gemachtigd
Een aansluiter kan gemachtigd worden om namens verschillende berichtenboxen berichten te 
verzenden. Dit mechanisme kan toegepast worden in situaties waarin een overkoepelende 
organisatie gebruik wenst te maken van het koppelvlak, namens een of meerdere deel-
organisaties die elk hun eigen berichtenbox hebben. 

nieuw bericht
Via dit koppelvlak kunnen alleen nieuwe berichten verzonden worden. Dit koppelvlak biedt 
geen mogelijkheid om een bestaand bericht door te sturen of te beantwoorden.

zenden
Via dit koppelvlak kunnen alleen berichten verzonden worden. Dit koppelvlak biedt geen 
mogelijkheden om berichten op te halen.
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De volgende gegevens worden via dit koppelvlak meegegeven:

verzender Het berichtenbox adres van de afzender.

ontvanger Het berichtenbox adres van de ontvanger.

onderwerp Onderwerp van het berichtenbox bericht.

bericht inhoud Tekstuele inhoud van het berichtenbox bericht. Er wordt een 
beperkt aantal HTML opmaak tags ondersteund.

bijlagen (attachments) Het bericht kan maximaal 3 bijlagen bevatten. Er zijn geen restricties 
op de bestandstypen die als bijlage meeverzonden kunnen worden.
De attachments die meeverzonden worden mogen tezamen 
maximaal 6 MB groot zijn1. 
De bijlagen worden gescand op virussen. Als er een virus 
gedetecteerd wordt, retourneert het koppelvlak een foutmelding en 
wordt het bericht niet bezorgd bij de ontvanger.

Een aansluiter heeft de mogelijkheid om zijn berichtenbox als een 'alleen verzenden' (of no-
reply)  berichtenbox te kenmerken. Dit houdt in dat de BerichtenBox de ontvangers van deze 
berichten niet de mogelijkheid biedt om het bericht te beantwoorden. 

In dit geval is de aansluiter ervoor verantwoordelijk om in de berichttekst duidelijk te maken dat 
verdere communicatie via een andere berichtenbox kan verlopen2.

Als er geen gebruik gemaakt wordt van de 'alleen verzenden' mogelijkheid, zal een eventueel 
antwoord van de ontvanger bezorgd worden in de berichtenbox van de aansluiter. De aansluiter 
is er in dat geval zelf voor verantwoordelijk om zijn berichtenbox te monitoren.

Overige validaties worden in het technische hoofdstuk beschreven.

1Deze grens is ingegeven vanuit de techniek, om een efficiënte verwerking van attachments te kunnen 
garanderen.
2Bijvoorbeeld de berichtenbox van een specifieke gemeente, welke de ontvanger zelf kan 
opzoeken/selecteren middels de adresboek functie van de BerichtenBox webapplicatie.
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4 Technisch

Het koppelvlak bestaat technisch gezien uit een aantal gestapelde protocollen. In dit hoofdstuk 
worden de verschillende protocollagen beschreven.

De beveiligings aspecten worden in het volgende hoofdstuk beschreven.

4.1 Inhoud - MIME
De specificaties op deze protocollaag hebben betrekking op de body van een SMTP bericht.

De body bestaat uit een MIME message. Dit kan een enkelvoudig text/html MIME message zijn, 
of een multipart/mixed MIME message. In een multipart/mixed MIME message, is elke sectie of 
een text/html sectie of een sectie welke een bijlage bevat. Geneste multipart/mixed 
constructies zijn niet toegestaan (een multipart/mixed MIME message welke zelf weer een 
multipart/mixed sectie bevat).

body – formaat MIME

body – contenttype multipart/mixed of text/html

bericht inhoud sectie – 
contenttype 

text/html

bericht inhoud sectie – 
character set

UTF-8

bericht inhoud sectie – 
encoding

quoted-printable

bericht inhoud sectie – De berichtinhoud dient een HTML bericht te zijn. 
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Figuur 1: Protocollagen SMTP koppelvlak
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inhoud
Er wordt echter een beperkte set aan HTML tags ondersteund.
De onderstaande tags blijven behouden:

• <p> 
• <br>
• <a>

De onderstaande tags worden vervangen:
• <h1>, <h2>, <h3>, <h4>: vervangen door <p>
• <li>: vervangen door een <br> en een '*' karakter

De onderstaande tags worden verwijderd, inclusief de inhoud van 
de tags:

• <script>
• <style>

Voor alle overige tags geldt dat de start- en eindtags verwijderd 
worden, maar dat de inhoud van de tags behouden blijft 
(voorbeelden: <b> en <i>).

De tags dienen conform XML tags op de juiste wijze geopend en 
gesloten te worden. De tags zijn case-insensitive.
De tags dienen geen attributen te bevatten (met uitzondering van 
het href attribuut van de <a> tag). Eventuele aanwezige attributen 
worden verwijderd.

De maximale omvang van de berichttekst is 1MB.

bericht inhoud sectie – 
hyperlinks

De berichtinhoud kan 0 of meer hyperlinks bevatten, welke middels 
een HTML tag opgenomen dienen te worden. Voorbeeld:
<a href=”http://www.mysite.com”>MySite</a>. 

Deze tag mag alleen het href attribuut bevatten. Andere attributen 
worden verwijderd.

De BerichtenBox herschrijft de styling van de link tag zodat deze 
voldoet aan de webrichtlijnen.

De waarde van het href attribuut moet een absolute URL zijn.

Alleen de volgende URL schemes worden ondersteund: http, htpps, 
ftp en mailto.
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bericht inhoud sectie – 
URLs

De berichtinhoud kan 0 of meerdere absolute URLs bevatten. 
Bijvoorbeeld http://www.mysite.com. 

Een correcte absolute URL met een van de ondersteunde URL 
schemes (http, htpps, ftp en mailto) wordt in de webapplicatie als 
klikbare URL getoond. 

URLs die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden in de 
webapplicatie als tekst (niet klikbaar) getoond.

attachment sectie – 
contenttype

Correcte contenttype behorende bij het attachment. De 
BerichtenBox kent geen restrictie ten aanzien van de ondersteunde 
contenttypes.

attachment sectie – 
encoding

base64 voor binaire attachments
quoted-printable voor tekstuele attachments

attachment sectie - 
filename

De filename dient meegegeven te worden.

attachment secties Er mogen maximaal 3 attachments meegestuurd worden.

totale MIME message 
omvang

Maximale omvang van het totale MIME message is 10 MB3. 
NB. Dit is de omvang van de berichttekst, samen met de omvang 
van de base64 geëncodeerde binaire attachments. Base64 encoding 
levert een overhead van ongeveer 50% op t.o.v. de oorspronkelijke 
file omvang.

4.2 Applicatie protocol - SMTP

De specificaties voor het SMTP bericht zijn als volgt:

From: <berichtenboxadres afzender>@berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl
Een berichtenboxadres heeft een maximale lengte van 45 karakters.
Het berichtenboxadres is case-insensitive.

To: <berichtenboxadres ontvanger>@berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl
Een berichtenboxadres heeft een maximale lengte van 45 karakters.
Het berichtenboxadres is case-insensitive.

Subject: Onderwerp berichtenbox bericht.
Maximaal 78 karakters

Body MIME message (zie voorgaande paragraaf voor specificaties)

310 MB = 1 MB  berichtinhoud + 6MB attachments * 150%

Aansluitspecificaties SMTP (e-mail) koppelvlak  BerichtenBox
Datum 9 november 2009   | Versie 1.6
       

| |

http://www.mysite.com/


Aansluitspecificaties SMTP (e-mail) koppelvlak  BerichtenBox 15/21
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.3 Transport protocol - TCP/IP

Het SMTP koppelvlak kan benaderd worden middels publieke lijnen (beveiligd middels de 
voorzieningen zoals beschreven in het volgende hoofdstuk). Er wordt dus geen gebruik gemaakt 
van besloten netwerken zoals KPS, Haagse Ring, Gemnet, etc.

4.4 Foutafhandeling

Het SMTP koppelvlak kan verschillende SMTP reply codes retourneren. Een reply code wordt – 
conform de SMTP specificatie – altijd aangevuld met een enkele regel tekst. De mail agent aan 
de zijde van de aansluiter zal een reply code welke op een fout duidt, in het algemeen vertalen 
naar een 'bounce' message welke bezorgd wordt in de inbox van de verzender van de e-mail. 
Deze mail zal de tekstregel die geretourneerd is door de SMTP server over het algemeen ook 
tonen.

NB. Het gedrag van de mail agent aan de zijde van de aansluiter bij ontvangst van een SMTP 
foutcode, is afhankelijk van de inrichting van de mailomgeving aan de zijde van de aansluiter 
(zie pijl nr. 4 in onderstaande figuur). Het koppelvlak van de BerichtenBox kan dit gedrag niet 
beïnvloeden; het koppelvlak kan alleen aansluiten bij de replycodes zoals gedefinieerd in de 
SMTP standaard.

De onderstaande tabel geeft de reply codes weer die het SMTP koppelvlak kan retourneren. Er 
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reply codes en de bijbehorende standaard tekstregels 
zoals gedefinieerd in de SMTP standaard. Een en dezelfde SMTP reply code kan gebruikt worden 
voor meerdere foutsituaties. De exacte foutsituatie wordt in de bij de reply code behorende 
tekstregel beschreven.

De reply tekstregels zijn in het engels.

SMTP reply 
code

SMTP reply tekstregel Betekenis
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Algemeen

250 Requested mail action okay, 
completed

Bericht is verwerkt.

554 Transaction failed (technical error) Door een technische storing is het 
koppelvlak niet in staat om het SMTP 
bericht te verwerken.

554 Transaction failed (<details>) Het SMTP message voldoet niet aan de 
specificaties van het SMTP koppelvlak.

Identificeren afzender 

554 Transaction failed (sender cannot 
be uniquely identified)

De afzender kan niet uniek geïdentificeerd 
worden op basis van zijn OIN.

550 Requested action not taken: sender 
mailbox blocked

De beriochtenbox van de afzender is 
geblokkeerd. Er kan geen bericht verzonden 
worden door deze afzender.

Identificeren ontvanger

553 Relaying denied Het domain part van het 'To' veld is niet 
gelijk aan het voorgeschreven domein.

452 Error: too many recipients De BerichtenBox ondersteunt slechts één 
ontvanger ber bericht. Meerdere SMTP 
recipients zijn dan ook niet toegestaan.

550 Requested action not taken: 
recipient mailbox unavailable

De berichtenbox van de ontvanger is niet 
beschikbaar (redenen kunnen o.a. zijn: 
berichtenboxadres is onbekend, 
berichtenbox is geblokkeerd, berichtenbox 
is een 'no-reply' berichtenbox)

Bericht validaties

501 Syntax error in message data 
(<details>)

MIME message voldoet niet aan 
voorgeschreven specificaties (contenttype, 
charset, etc.)

554 Transaction failed (subject too 
long)

Het onderwerp is te lang.

554 Transaction failed (maximum 
message body size exceeded)

De berichtinhoud is te lang (tekstuele 
inhoud, zonder attachments).

554 Transaction failed (illegal URL: 
<URL>)

De URL in een hyperlink heeft een incorrect 
formaat, of gebruikt een niet-ondersteund 
scheme.

554 Transaction failed (virus detected; 
<virus name> - <filename>)

Er is een virus gedetecteerd in een 
attachment.
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NB. Zodra er een virus gevonden in een 
attachment gevonden is, worden eventuele 
overige attachments niet meer gescand.

554 Transaction failed (too many 
attachments)

Het SMTP bericht bevat teveel attachments.

554 Transaction failed (maximum total 
message size exceeded)

Totale MIME message (body van het SMTP 
bericht incl. attachments) is te groot.
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5 Beveiliging

5.1 Transport beveiliging

Beveiliging op de transportlaag wordt gerealiseerd middels TLS/SSL4 op basis van PKIOverheid 
OSB certificaten.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de STARTTLS faciliteiten van het SMTP protocol.

Om een PKIOverheid OSB certificaat aan te vragen, dient de aansluiter te beschikken over een 
OSB OIN (overheid identificatie nummer). Het OIN moet bekend zijn bij de BerichtenBox (zie 
ook aansluitvoorwaarden).

De BerichtenBox gebruikt dit oin nummer om de afzender van een SMTP bericht te identificeren 
en te verifiëren.

Via de onderstaande links is aanvullende informatie beschikbaar:
• aanvragen OSB OIN

Zie OSB documentatie op www.overheidsservicebus.nl
• aanvragen PKIOverheid certificaat

http://www.pkioverheid.nl
• achtergrond informatie OSB certificaten

Zie OSB documentatie op www.publicatieplein.nl 
• achtergrond informatie PKIOverheid

http://www.pkioverheid.nl

NB. Het SMTP koppelvlak maakt geen gebruik van de OSB protocollen. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van het feit dat een PKIOverheid OSB certificaat het OIN bevat, welke gebruikt wordt 
om de afzender te identificeren.

5.1.1 Cipher suites
Bij het opzetten van een TLS/SSL verbinding, vindt er een geautomatiseerde onderhandeling 
plaats tussen client en server t.a.v. het te hanteren beveiligingsniveau. De beveiligingsniveaus 
die door de server ondersteund worden, zijn gedefinieerd in een lijst van 'cipher suites'. 

Het SMTP koppelvlak ondersteunt de onderstaande cipher suites. De mail agent bij de KvK moet 
in staat zijn om minimaal een van deze cipher suites de ondersteunen.

• SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
• SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA
• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
• SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5
• SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

4 Ondersteunde protocollen: TLS v1.0;  SSL v3.0.
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• SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

5.2 Toegangscontrole

Het ip-adres (of de ip-adressen, afhankelijk van de infrastructurele inrichting aan de zijde van de 
aansluiter) van waaruit SMTP verkeer van de aansluiter afkomstig is, dient bekend te zijn bij de 
BerichtenBox. Deze ip-adressen worden toegepast t.b.v. toegangscontrole.

5.3 Identificatie

Zoals uit het bovenstaande blijkt, vaart de BerichtenBox niet blind op alleen het 'From' veld (of 
een van de andere velden) van het SMTP bericht om de afzender te identificeren en verifiëren. 
Het OIN nummer uit het PKIOverheid OSB certificaat wordt als aanvullend identificatie middel 
ingezet. 

Als een aansluiter gebruik wil maken van het koppelvlak, dan wordt het OIN van de aanluister 
toegevoegd aan het BerichtenBox profiel van zijn berichtenbox. Als de aansluiter gemachtigd 
moet worden om namens meerdere berichtenboxen berichten te verzenden, dan wordt het OIN 
toegevoegd aan elk van deze profielen. 

Het SMTP koppelvlak zal een binnenkomend SMTP message alleen verwerken als er een 
berichtenbox is met als OIN het OIN uit het certificaat, en als berichtenboxadres het adres uit 
het SMTP From veld. 

Middel dit mechanisme wordt voorkomen dat een derde partij ongeautoriseerd berichtenbox 
berichten kan verzenden namens een nietsvermoedende aansluiter.
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6 Aansluitvoorwaarden

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden die gesteld worden aan het gebruik van het SMTP 
koppelvlak nog eens overzichtelijk weergegeven.

6.1 Organisatorisch

6.1.1 Gebruik maken van het koppelvlak
Als u als bevoegde instantie gebruik wenst te maken van dit koppelvlak, neem dan contact op 
met een accountmanager van het eOverheid voor Bedrijven programma. Zie hiervoor de 
contactgegevens aan het begin van dit document.

6.1.2 Aansluiter heeft een BerichtenBox
Een bevoegde instantie die gebruik wenst te maken van dit koppelvlak, dient zelf een 
BerichtenBox te hebben. 

6.2 Infrastructuur

6.2.1 TLS/SSL verbinding op basis van PKIOverheid OSB certificaten.
Het koppelvlak is alleen te benaderen via een TLS/SSL verbinding op basis van PKIOverheid OSB 
certificaten. 

Het OSB OIN welke opgenomen is in het PKIOverheid certificaat, dient bekend te zijn bij de 
BerichtenBox. De servicedesk van de BerichtenBox koppelt dit OIN aan de juiste 
berichtenbox(en).

Als het certificaat ingetrokken wordt, dan dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan 
de BerichtenBox.

6.2.2 Cipher suites
De aansluiter ondersteunt minimaal een van de TLS/SSL 'cipher suites' die door het SMTP 
koppelvlak ondersteund worden (zie §5.1.1 'Cipher suites' op pagina 18).

6.2.3 Mailagent ondersteuning STARTTLS
De mail agent aan de zijde van de aansluiter moet het STARTTLS commando ondersteunen 
(STARTTLS is een SMTP extensie gedefinieerd in IETF RFC 3207).

6.2.4 Dedicated mailagent
Het PKIOverheid certificaat dient geïnstalleerd te zijn op een dedicated mailagent aan de zijde 
van de aansluiter. De mailagent mag niet gedeeld worden met andere organisaties, aangezien 
dit de betrouwbaarheid van het certificaat schaadt.
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6.2.5 Fixed ip-adressen
De ip-adressen van waaruit het SMTP verkeer van de aansluiter afkomstig is, dienen fixed te zijn 
(of dienen binnen een fixed range te vallen). Deze ip-adressen moeten ook bekend zijn bij de 
BerichtenBox. Denk hierbij ook aan de ip-adressen van een eventuele fallback omgeving.

Wijzigingen in ip-adres(sen) moeten z.s.m. doorgegeven worden aan de BerichtenBox. 
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