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1 Introductie
1.1 Doel

Alle dienstverleners die onder de Dienstenwet, voortkomend uit de EU dienstenrichtlijn vallen 
hebben sinds 28 december 2009 het recht om elektronisch, op afstand en op één plek, hun 
procedures en vergunningen met alle bevoegde instanties in Nederland te verrichten. Technisch
wordt dit recht ingevuld middels de BerichtenBox van Antwoord voor bedrijven (Avb). Deze 
BerichtenBox biedt een webapplicatie waarmee dienstverleners én bevoegde instanties 
elektronische berichten, eventueel met bijlagen, met elkaar kunnen uitwisselen.

Dit document beschrijft het Digikoppeling koppelvlak van de BerichtenBox Avb. Via dit 
koppelvlak kunnen overheidsinstanties een systeem-naar-systeem koppeling realiseren met de
BerichtenBox. Op deze wijze kan het kanaal “BerichtenBox” geïntegreerd worden in de 
bestaande klantcontact-processen integreren, gebruik makend van de bestaande technische 
infrastructuur.

Dit document richt zich op de functionaliteit van het koppelvlak, de interactiepatronen, en de 
gedetailleerde technische berichtspecificaties. Voor meer informatie kunt u ook contact 
opnemen met het accountmanagement van de BerichtenBox (zie Contactgegevens).

1.2 Scope

Dit document beperkt zich tot de technische aspecten van het Digikoppeling (DK) koppelvlak 
van de BerichtenBox Avb die relevant zijn voor partijen die de technische systemen gaan 
implementeren of aanpassen die op het koppelvlak aansluiten; in het algemeen zijn dit 
bevoegde instanties en hun leveranciers.

Organisatorische aspecten met betrekking tot aansluiten op het Digikoppeling koppelvlak staan 
gedocumenteerd in de Aansluitspecificatie Digikoppeling Koppelvlak BerichtenBox Avb.

1.3 Definities, afkortingen en versies

Term Betekenis

Avb Antwoord voor bedrijven

DK Digikoppeling, overheidsstandaard voor berichtuitwisseling tussen 
overheidsinstanties

EU DRL Europese Unie Dienstenrichtlijn

ebMS ebXML Message Service

ebXML Electronic Business eXtensible Markup Language
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OIN Overheids Identificatie Nummer

StUF Standaard Uitwisselings Formaat

1.4 Referenties

Nr. Titel Auteur Versie Datum

1 OSB Koppelvlakstandaard ebMS, OSB versie 
1.1

– 1.1 –

2 Standaard Uitwisselings Formaat – 3.0106 1-6-2010

3 RFC2045 (Base64 Transfer Encoding for 
MIME)

N. Freed, N. 
Borenstein

– 11-1996

4 Canonical XML J. Boyer 1.0 15-3-2001

5 Digikoppeling: Koppelvlakstandaard Grote 
Berichten

0.94 2009

6 Protocolbindingen voor StUF KING 3.01 9-3-2010

7 Afsprakenstelsel eHerkenning - Algemene 
Introductie

Projectbureau 
Afsprakenstels
el eHerkenning

1.0 06-09-10

8 Aansluitspecificaties OSB koppelvlak 
BerichtenBox

K. 
Nieuwenhuys

1.5 Leeswijzer

Lezers die behoefte hebben aan een algemene introductie over het Digikoppeling koppelvlak 
van de Avb BerichtenBox worden verwezen naar hoofdstukken 2 en 3.
Voor technisch architecten, ontwikkelaars en testers is het gehele document van belang.
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1.6 Contactgegevens

BerichtenBox
Voor vragen over het Digikoppeling koppelvlak van de BerichtenBox Avb en voor het aanvragen 
van de XML schema files met de berichtdefinities kunt u terecht bij:

Servicedesk Antwoord voor Bedrijven
Telefoon: 070-888 7537
E-mail: antwoord@overheidservicedesk.nl

Digikoppeling beheerorganisatie
Voor vragen over de Digikoppeling standaard kunt u terecht bij:

Servicecentrum Logius
Telefoon: 0900-555 4555 (10 ct/min)
E-mail: servicecentrum@logius.nl
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2 Functionaliteit van het Digikoppeling koppelvlak

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

Voor ondernemers is de BerichtenBox een gesloten systeem: het is voor hen niet mogelijk om 
vanuit een extern systeem of externe applicatie (zoals een email client) berichten af te 
handelen.
Daarentegen kunnen overheidsinstanties via het DK koppelvlak wél een systeem-naar-systeem 
koppeling realiseren met de BerichtenBox. Dit koppelvlak biedt een subset van de 
functionaliteit1 die door de webapplicatie geboden wordt, zoals weergegeven in Figuur 1.

De reden waarom het koppelvlak bepaalde functionaliteit niet aanbiedt, is dat deze buiten de 
functie van de BerichtenBox als verzendkanaal vallen. Deze functies worden in het algemeen in 
client-applicaties gerealiseerd; al naar gelang behoefte, kan een bevoegde instantie dergelijke 
functies in haar systeem realiseren.

1Naast de DK koppelvlak use cases uit Figuur 1 is er nog een administratieve use case om gebruik van het 
DK koppelvlak mogelijk te maken. Deze use case wordt beschreven in paragrafen 4.8 en 5.12.
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Figuur 1: Koppelvlak functionaliteit in relatie tot de functionaliteit van de web 
applicatie.
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3 Protocol Stack
3.1 Introductie

Het koppelvlak bestaat technisch gezien uit een aantal gestapelde protocollen, de zogenaamde 
protocol stack. Deze protocol stack is gebaseerd op de Digikoppeling standaard. Deze standaard
maakt het mogelijk om op een betrouwbare manier berichten uit te wisselen tussen applicaties 
van verschillende overheidsinstanties.

Dit hoofdstuk beschrijft deze protocol stack.

3.2 Transport

Om connectiviteit tussen systemen te realiseren is een transport netwerk nodig waarover IP 
verkeer mogelijk is. In de praktijk is dit dus ofwel een besloten netwerk dat is aangesloten op 
Diginetwerk, of publiek Internet. De BerichtenBox heeft de keuze gemaakt voor Diginetwerk.

3.3 Digikoppeling

3.3.1 Versies en technologiekeuzes

Er zijn verschillende versies van de Digikoppeling (voorheen: OSB (OverheidsServiceBus)) 
standaard. De BerichtenBox gebruikt versie 1.1. Deze versie is enige jaren geleden vastgesteld 
en bij verschillende overheidsinstanties geïmplementeerd.

Digikoppeling kent twee technische varianten: één is gebaseerd op WUS (Webservices, UDDI, 
SOAP) technologie en de ander is gebaseerd op de ebXML Message Service (ebMS), versie 2.0,  
technologie. De BerichtenBox gebruikt de ebMS technologie.

De ebMS standaard bestaat uit een zogenaamde kern-module en een groot aantal optionele 
modules. Deze modules definiëren specifieke functionaliteiten. Digikoppeling 1.1 specificeert 
het gebruik van deze modules en groepeert deze in twee profielen: het “Best Effort” profiel en 
het “Reliable Messaging” profiel. De BerichtenBox gebruikt het “Reliable Messaging” profiel.

Het document “OSB Koppelvlakstandaard ebMS, OSB versie 1.1” [1] specificeert in detail welke 
modules uit de ebMS 2.0 specificatie gebruikt worden. Een overheidsinstantie die aansluit op de
op het koppelvlak moet dus beschikken over een ebMS adapter die de modules van het 
“Reliable Messaging” profiel implementeert.
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3.3.2 Grote berichten

In de praktijk hebben ebMS adapters problemen met het verwerken ebMS berichten die een 
bepaalde grootte overschrijden. Aangezien de BerichtenBox-berichten groter kunnen zijn dan 
wat sommige ebMS adapters aankunnen, is er een specifieke oplossing nodig voor zogenaamde 
“grote berichten”.

Digikoppeling heeft hiervoor de “Grote Berichten” standaard in ontwikkeling 
(proefimplementatie). Het BerichtenBox DK koppelvlak gebruikt een nog niet definitieve versie 
van deze standaard.
Deze standaard bepaalt de grens waarboven een bericht als “groot” beschouwd wordt (en als 
gevolg daarvan out-of-band verstuurd wordt).

3.4 Samenvatting

Figuur 2 toont het overzicht van de protocol stack.2

Voor de technische berichtuitwisseling gebruikt het koppelvlak ebMS 2.0, die gebaseerd is op de
SOAP with Attachments, SOAP, en HTTP standaarden. Verder schrijft DK 1.1 het gebruik van 2-
weg TLS voor.
De berichten van het BerichtenBox-protocol wordt als payload in ebMS-berichten 
getransporteerd. Hoofdstukken 4 en 5 werken dit protocol in detail uit.

2De implementatie van het Digikoppeling koppelvlak voor BerichtenBox release 1.7 (juni 2011) gebruikt 
versie 0.94 van conceptstandaard Digikoppeling Grote Berichten.
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Figuur 2: Overzicht protocol stack
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4 Interactiepatronen
4.1 Introductie

Dit hoofdstuk documenteert de applicatie-interactiepatronen voor het BerichtenBox DK 
koppelvlak. Elke sectie documenteert een van de use cases aan de hand van een UML sequence 
diagram en tekstuele uitleg.

Voor een ondubbelzinnig begrip is het essentieel om onderscheid te maken tussen de volgende 
typen “berichten”:

1. BerichtenBox-bericht: dit is het bericht dat tussen ondernemer en bevoegde instantie 
uitgewisseld wordt. Optioneel zitten aan dit bericht één of meerdere bijlagen (tot 
maximaal 15).

2. Protocol-bericht: dit is het bericht van het BerichtenBox-protocol dat tussen de 
BerichtenBox applicatie en de applicatie van de bevoegde instantie wordt uitgewisseld. 
Deze berichten zijn gebaseerd op de StUF standaard. Hoofdstuk 5 specificeert deze 
berichten in detail. Dit zijn ook de berichten die in de sequence diagrammen in de 
volgende hoofdstukken zijn aangegeven.

3. ebMS-bericht: dit is het bericht dat de bovenstaande protocol-berichten in de payload 
omvat. De headers van de ebMS-berichten bevat informatie zoals gedefinieerd in de 
ebMS 2.0 standaard.
Let op: Het DK koppelvlak gebruikt de ebMS “Message Order” module niet. Dit 
betekent dat implementaties robuust moeten zijn voor situaties waarin ebMS berichten
in een andere volgorde aankomen dan waarin zij verstuurd zijn.
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4.2 Use Case “Bericht Ontvangen”

Figuur 3 toont de interactie voor het ontvangen van nieuwe berichten. Zodra de ondernemer  
met de web applicatie een bericht verstuurt naar een bevoegde instantie wordt via het 
koppelvlak een ontvangBericht protocol-bericht naar de bevoegde instantie gestuurd. In 
het ontvangBericht-bericht staat o.m. de inhoud van het BerichtenBox-bericht.

Als er bijlagen bij het BerichtenBox-bericht zitten worden deze in het ontvangBericht-
bericht opgenomen. Dit kan op twee manieren gebeuren:

1. Relatief kleine bijlagen worden base64 geëncodeerd direct in de XML opgenomen. De 
bevoegde instantie kan deze bijlagen dus decoderen en direct verwerken.3

2. Relatief grote bijlagen worden opgenomen als Digikoppeling Grote Berichten metadata.
In deze metadata staat een URL waarop de bijlagen vervolgens middels een gewone 
HTTPS GET gedownload kan worden (d.w.z. dit is géén ebMS-bericht). Deze bijlagen zijn
direct in binaire vorm beschikbaar, d.w.z. Er hoeft géén additionele decodering plaats 
te vinden.
Downloaden gebeurt volgende de (concept) standaard Digikoppeling Grote Berichten.

De BerichtenBox zorgt ervoor dat het totale ontvangBericht-bericht onder de Grote 
Berichten grens blijft. Al naar gelang de grootte van de berichttekst en het aantal en de grootte 

3
De protocol-berichten zijn in canonical XML. Dit betekent dat ook de base64-geëncodeerde elementen de regels 

volgen zoals gespecificeerd in de W3C Canonical XML standaard.
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Figuur 3: Interactiepatroon voor "Bericht Ontvangen".
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van de bijlagen zal de BerichtenBox zoveel mogelijk bijlagen inline opnemen in het 
ontvangBericht-bericht (dus optie 1) en voor de resterende, relatief grote, bijlagen gebruik
maken van Digikoppeling Grote Berichten (dus optie 2).

Ontvangen BerichtenBox-berichten worden na aflevering bij de bevoegde instantie niet 
verwijderd maar blijven in de Inbox van de bevoegde instantie staan. BerichtenBox-berichten 
kunnen applicatief verwijderd worden zoals beschreven in hoofdstuk 4.5.

De bevoegde instantie MOET als het alle bijlagen lokaal beschikbaar heeft een 
ontvangBerichtResponse-bericht sturen. Als gevolg hiervan wordt het bericht in de 
BerichtenBox als gelezen gemarkeerd (en wordt géén email-notificatie gestuurd als gevolg van 
het niet lezen van dit BerichtenBox-bericht).4

4 Bevoegde instanties wordt geadviseerd om de email-notificatie voor ongelezen berichten op dagelijks te 
zetten zodat ongelezen BerichtenBox-berichten resulteren in een email-notificatie. In de praktijk zijn dit  
BerichtenBox-berichten die niet via het koppelvlak kunnen worden afgeleverd bij de bevoegde instantie.  
Deze notificatie is in dit geval dus een indicatie dat de interactie tussen de BerichtenBox-applicatie en het 
systeem van de bevoegde instantie niet goed functioneert.
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4.3 Use Case “Bericht Verzenden”

Figuur 4 toont de interactie voor het versturen van BerichtenBox-berichten door de bevoegde 
instantie.

1. Als het bericht bijlagen omvat wordt eerst een uploadBijlageRequest gestuurd 
met de bijlage base64-geëncodeerd in de XML-body van de  
uploadBijlageRequest.

2. Als het uploaden van de bijlage succesvol was, ontvangt de bevoegde instantie een 
response met daarin de sleutel van de bijlage.

3. Als er meerdere bijlagen zijn, worden stappen 1 en 2 herhaald totdat alle bijlagen ge-
upload zijn.

4. De bevoegde instantie stuurt een verzendBerichtRequest protocol-bericht met 
daarin o.m. de inhoud van het BerichtenBox bericht en één of meer namen van  
BerichtenBoxen waarin dit bericht afgeleverd moet worden. In 
verzendBerichtRequest worden ook de bijlage-sleutels meegegeven, indien er 
bijlagen bij het BerichtenBox-bericht horen.

Aanvullende opmerkingen:
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Figuur 4: Interactiepatroon voor use case "Bericht Versturen".

sd Verzend bericht met meerdere attachments

Bevoegde Instantie

(from Actors)

BBox

Returns:

 attachm ent identi fier ("b i j lage")
 vi rus detected ind icator

 & other in form ation

loop 

[for every attachm ent]

opt attachments

[# a ttachm ents > 0]

alt 

[successfu l ]

[not successfu l]

uploadBi j lageRequest(BIJLAGE-upload)

uploadBi j lageResponse(BIJLAGE-eigenschappen)

verzendBerichtRequest(BERICHT -nieuw)

StUF
Bv01()

StUF
Fo01()
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 1. Succesvol verzonden berichten blijven in de map Verzonden Berichten van de bevoegde
instantie staan; dit is zichtbaar via de web applicatie. Deze berichten kunnen applicatief
verwijderd worden zoals beschreven in hoofdstuk 4.5.

 2. Indien er bijlagen ge-upload zijn en het uiteindelijke BerichtenBox-bericht wordt niet 
verstuurd dan zullen deze bijlagen na minimaal 24 uur verwijderd worden van het 
BerichtenBox systeem. Tot die tijd blijft de referentie naar de bijlage geldig en kan de 
bijlage aan een BerichtenBox-bericht gekoppeld worden.

 3. De bevoegde instantie gebruikt dit interactiepatroon ook om op BerichtenBox-
berichten te antwoorden en BerichtenBox-berichten door te sturen naar andere 
bevoegde instanties. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
 3.1. Beantwoorden van BerichtenBox-berichten:

 a) Het onderwerp veld wordt van het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht wordt
overgenomen en ge-prefixed met “Re: ”.

 b) De tekst van het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht wordt onderaan het 
antwoord toegevoegd. Tussen het antwoord en de oorspronkelijke tekst staat 
een lijn als separator en de volgende informatie uit het oorspronkelijke bericht:

van:
verzonden:
aan:
onderwerp:

 c) Bijlagen bij het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht worden niet 
meegestuurd.

 3.2. Doorsturen van BerichtenBox-berichten:
 a) Het onderwerp veld van het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht wordt 

overgenomen en ge-prefixed met “Fw: ”.
 b) De tekst van het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht wordt onveranderd 

overgenomen.
 c) Optioneel mag extra aanvullende informatie in de body van het BerichtenBox-

bericht toegevoegd worden. In dat geval staat deze extra informatie bovenaan 
de body en wordt de tekst van het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht 
voorafgegaan door een lijn als separator en de volgende informatie uit het 
oorspronkelijke bericht:

van:
verzonden:
aan:
onderwerp:.

 d) Bijlagen bij het oorspronkelijke BerichtenBox-bericht worden in principe 
allemaal onveranderd meegestuurd. In specifieke gevallen, na een expliciete 
actie van een gebruiker binnen een bevoegde instantie, mogen bijlagen 
toegevoegd of verwijderd worden.
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 4. De body van het BerichtenBox-bericht is ongestructureerde tekst, geëncodeerd in UTF-
8. Eventuele URLs in deze tekst worden in de BerichtenBox van de ontvanger klikbaar 
gemaakt, d.w.z. ze worden in een HTML <a> element geplaatst.5

 5. Indien de bevoegde instantie meer dan één naam van een Berichtenbox specificeert, 
moet de bevoegde instantie geautoriseerd zijn om bulkmail te versturen (zie [8]). 

5 Het schema staat ook gebruik van XHTML toe maar de Avb BerichtenBox ONDERSTEUNT DIT NIET: 
berichten met XHTML inhoud worden niet verwerkt.
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4.4 Use Case “Berichten Downloaden”

Figuur 5 toont de interactie voor het downloaden van BerichtenBox-berichten. Dit is nuttig bij 
het initieel aansluiten op het koppelvlak als er al berichten in de BerichtenBox van de bevoegde 
instantie staan, en na een calamiteit waarbij berichten bij de bevoegde instantie verloren zijn 
gegaan.

De interactie loopt als volgt:
 1. De bevoegde instantie stuurt een haalBerichtenLijstRequest protocol-

bericht. In essentie is dit een zoek operatie waarin criteria staan waaraan BerichtenBox-
berichten moeten voldoen. Criteria waarop gezocht kan worden zijn:
 a) Ontvangen BerichtenBox-berichten of verzonden BerichtenBox-berichten
 b) Het tijdsinterval waartussen deze BerichtenBox-berichten ontvangen of verstuurd 

zijn.
 2. Als antwoord krijgt de bevoegde instantie een haalBerichtenLijstResponse 

protocol- bericht met daarin de sleutels van alle berichten die aan de zoekcriteria uit 1 
voldoen. Het aantal sleutels dat in één respons wordt teruggegeven is gelimiteerd6. 
Indien er meer berichten zijn die aan de criteria voldoen, dan is dit aangegeven in de 
respons en kan stap 1 herhaald worden met de starttijd gelijk aan de eindtijd van het 
laatst ontvangen bericht.

6 Deze limiet is op het moment 10.000 bericht sleutels.
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Figuur 5: Interactiepatroon voor use case "Berichten Downloaden"

sd Download Berichten

Bevoegde Instantie

(from Actors)

BBox

alt 

[a l l  i ds ok]

[som e ids not ok]

haa lBerich tenL i j stRequest()

haalBerichtenLi jstResponse()

downloadBerich tenRequest()

StUF Bv01()

StUF Fo01()

ontvangBerich t()
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 3. Vervolgens stuurt de bevoegde instantie een downloadBerichtenRequest. In dit 
request zitten de sleutels van de BerichtenBox-berichten die de bevoegde instantie wil 
downloaden. Het aantal sleutels dat kan worden opgegeven is gelimiteerd tot 100 om 
de koppelvlak-bandbreedte die overblijft voor andere instanties niet te veel te 
beperken.

 4. Als antwoord krijgt de bevoegde instantie onder normale condities een standaard StUF 
Bv01Bericht. Als de ongeldige sleutel van een BerichtenBox-bericht wordt 
opgegeven krijgt de bevoegde instantie een StUF Fo01Bericht.

 5. Vervolgens worden de gespecificeerde berichten één voor één opgestuurd naar de 
bevoegde instantie. Dit gaat geheel zoals gespecificeerd voor de Use Case “Bericht 
Ontvangen” in hoofdstuk 4.2.

Opmerkingen:
1. Stappen 4 en 5 kunnen vanuit het perspectief van de bevoegde instantie in 

omgekeerde volgorde plaatsvinden (vanwege het ontbreken van gegarandeerde 
message volgorde op ebMS niveau).

2. Nieuwe BerichtenBox-berichten die tijdens het downloaden binnenkomen worden nog 
steeds doorgestuurd naar de bevoegde instantie. Deze berichten zijn te herkennen aan 
hun ID die niet overeenkomt met een sleutel gespecificeerd in het 
downloadBerichtenRequest.

3. Een downloadBerichtenRequest terwijl een andere download nog bezig is zal 
geweigerd worden. Dit is om te voorkomen dat een bevoegde instantie die 
BerichtenBox-berichten aan het downloaden is te veel koppelvlak capaciteit gebruikt en
daardoor het koppelvlak naar andere instanties afknijpt.

4. Er bestaat geen mogelijkheid tot het afbreken van een download.
5. Als tijdens het download proces BerichtenBox berichten verwijderd zijn die wel 

opgevraagd zijn, wordt in plaats van het betreffende ontvangBericht een 
standaard StUF Fo01Bericht gestuurd. Dit gebeurt alleen voor BerichtenBox-
berichten die in de tussentijd verwijderd zijn; er is geen invloed op de download van 
andere BerichtenBox-berichten.
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4.5 Use Case “Bericht Verwijderen”

Figuur 6 toont de interactie voor het verwijderen van BerichtenBox-berichten.

De interactie loopt als volgt:
1. De bevoegde instantie stuurt een verwijderBerichtenRequest met daarin de 

sleutels van BerichtenBox-berichten die verwijderd moeten worden.
2. Als response krijgt de bevoegde instantie een standaard StuF Bv01Bericht of 

Fo01Bericht met daarin een indicatie of de operatie gelukt is.

Opmerkingen:
1. Op de BerichtenBox Avb is de archiefwet niet van toepassing. Derhalve worden 

verwijderde BerichtenBox-berichten ook echt verwijderd.
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Figuur 6: Interactiepatroon voor "Bericht Verwijderen".

sd Verwijder berichten

Bevoegde Instantie

(from Actors)

BBox 1. M eerdere  berichten kunnen verwi jderd  
worden m et 1  request, aan de hand van 
berich t sleute l (s).

2. Al le opgegeven berichten  worden in 1  
database transactie verwi jderd in de volgorde 
waarin zi j  in  het request gespeci ficeerd zi jn . 
Al s verwi jderen  van een bericht n iet lukt 
worden de opvo lgende berichten i n de l i jst 
n iet verwi jderd.

3. Let op: arch iefwet is n.v.t. op Berich tenBox.

alt 

[successfu l ]

[unsuccessful ]

verwi jderBerichtenRequest()

StUF Bv01()

StUF Fo01()
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4.6 Use Case “Bestaat Adres?”

Figuur 7 toont de interactie voor het verifiëren of een BerichtenBox-adres bestaat. Dit kan het 
adres van een ondernemer of van een bevoegde instantie zijn. Dit is nuttig in geval de bevoegde
instantie wil controleren of een valide BerichtenBox-adres is opgegeven bij een elektronische 
aanvraag.

De interactie loopt als volgt:
1. De bevoegde instantie stuurt een bestaatAdresRequest met daarin een specifiek 

BerichtenBox-adres.
2. Vervolgens krijgt de bevoegde instantie een bestaatAdresResponse met een 

boolean indicatie of het adres bestaat.
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Figuur 7: Interactiepatroon voor "Bestaat Adres?

sd Bestaat adres?

Bevoegde Instantie

(from Actors)

BBox

bestaatAdresRequest(bboxAdres)

bestaatAdresResponse(adresBestaat)
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4.7 Use Case “Adresboek Downloaden”

Figuur 8 toont de interactie voor het downloaden van het adresboek van de BerichtenBox. 
Alleen BerichtenBox-adressen van bevoegde instanties zullen worden teruggegeven.

De interactie loopt als volgt:
1. De bevoegde instantie stuurt een haalAdressenRequest.
2. Vervolgens krijgt de instantie een haalAdressenResponse met daarin de adres 

informatie van alle BerichtenBoxen van alle bevoegde instanties.
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Figuur 8: Interactiepatroon voor "Adresboek Downloaden"

sd Haal adressen

Bevoegde Instantie

(from Actors)

BBox

haalAdressenRequest(0,
false)

haalAdressenResponse(ADRESKAART -compleet)
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4.8 Use Case “Applicatie Registreren”

Figuur 9 toont de interactie voor het registeren van de applicatie van de bevoegde instantie. Dit
moet ten minste één keer gebeuren vóórdat een van de andere use cases wordt uitgevoerd.

Het doel van deze use case is om de waarde van het StUF:applicatie element te 
registreren zoals die gebruikt wordt door de bevoegde instantie bij de BerichtenBox applicatie. 
Dit heeft de BerichtenBox nodig om berichten naar de correcte applicatie binnen de bevoegde 
instantie te kunnen “pushen”, zie 4.2 Use Case “Bericht Ontvangen”. Voor responses zou de 
BerichtenBox eventueel de waarde uit het request kunnen gebruiken. Zie de StUF documentatie
[2] voor gedetailleerde uitleg over deze parameter.
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Figuur 9: Interactiepatroon voor “Applicatie Registreren”.

sd Registreer Applicatie

Bevoegde Instantie

(from Actors)

BBox

alt 

[successful ]

[unsuccessful ]

registreerApplicatieRequest()

StUF Bv01()

StUF Fo01()
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5 Voorbeelden BerichtenBox Berichtspecificatie
5.1 Introductie

De berichtspecificatie van het BerichtenBox DK protocol is gebaseerd op het Standaard 
Uitwisselings Formaat (StUF), versie 3.01. Dit uitwisselingsformaat gebruikt XML en XML schema
technologie. Het vervolg van dit document neemt aan dat de lezer bekend is met de principes 
van StUF. Voor meer informatie over StUF zie [2].

Voor de implementatie van de BerichtenBox zijn vijf XML schema's van belang, zie Figuur 10:
1. stuff0301.xsd: dit schema omvat de standaard StUF definities van berichten en types.

Dit schema wordt beheerd door StUF.
2. stuff0301mtom.xsd: dit schema omvat definities van elementen specifiek voor binaire 

inhoud. De BerichtenBox gebruikt dit voor het versturen van bijlagen.
Dit schema wordt beheerd door StUF.

3. gb.<versie>.xsd: dit schema omvat de metadata definities van de Digikoppeling Grote 
Berichten standaard.

4. bboxstuf<versie>.xsd: dit schema omvat types specifiek voor de Avb BerichtenBox 
zoals stuurgegevens die afgeleid zijn van de StUF types. Deze types zitten in de StuF 
namespace (http://www.egem.nl/StUF/StUF0301).
Dit schema wordt beheerd door de beheerorganisatie van de Avb BerichtenBox.

5. stuf.sectormodel.bbox.<versie>.xsd: dit schema omvat de berichtdefinities van de EU 
DRL BerichtenBox en de types die in de berichtdefinities gebruikt worden. De definities 
en types zitten in de BerichtenBox namespace 
(http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100).
Dit schema wordt beheerd door de beheerorganisatie van de Avb BerichtenBox.
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Figuur 10: Relaties tussen de XML schemas voor de Avb BerichtenBox.

stuf0301mtom.xsd

stuf0301.xsd

bboxstuf<versie>.xsd

stuf.sectormodel.bbox.<versie>.xsd

gb.<versie>.xsd

http://www.egem.nl/StUF/StUF0301
http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100
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De volgende paragrafen beschrijven de berichten zoals gebruikt in de interactiepatronen van 
Hoofdstuk 4 aan de hand van voorbeeld berichten. De complete schema's zijn opgenomen in 
hoofdstuk 6. De waarden in de voorbeeld berichten zijn fictief en kunnen niet zonder meer in 
daadwerkelijke berichten gebruikt worden7.

5.2 Gebruik Standaard Uitwisselings Formaat

5.2.1 Algemene StUF Principes

Hier volgt een opsomming van de belangrijkste StUF principes:
 1. Een bericht bestaat uit stuurgegevens en de eigenlijke inhoud van het bericht.
 2. De stuurgegegevens omvatten:

 a) De gegevens over de zender (organisatie, applicatie en optioneel administratie)
 b) De gegevens over de ontvanger (organisatie, applicatie en optioneel administratie)
 c) Het referentienummer van het bericht (UUID)
 d) Het cross-referentienummer in geval van een responsbericht. De waarde is het 

referentienummer van het requestbericht.
 e) Het tijdstip waarop het bericht verzonden is
 f) De functie die geinvokeerd wordt

5.2.2 Gebruik StUF:administratie

De StUF specificatie kent een optioneel StUF:administratie veld in het StUF header.
De BerichtenBox ondersteunt gebruik van dit veld in de volgende situaties:

1. als onderdeel van de StUF:zender header in het “verzendBerichtRequest” 
(dus gezet door de bevoegde instantie)

2. als onderdeel van de StUF:ontvanger header in het 
“ontvangBerichtRequest” (dus gezet door de BerichtenBox applicatie).

De bevoegde instantie is vrij om bij een “verzendBerichtRequest” het 
StUF:zender/StUF:administratie element naar eigen inzicht te vullen met een 
waarde. De BerichtenBox slaat deze waarde op bij het BerichtenBox-bericht dat verstuurd 
wordt. Als de ondernemer antwoordt op dit BerichtenBox-bericht zal de BerichtenBox dezelfde 
waarde meesturen in het StUF:ontvanger/StUF:administratie element in het  
“ontvangBerichtRequest”.

Gebruik van de StUF:administratie is bijvoorbeeld nuttig als een bevoegde instantie 
intern bestaat uit meerdere afdelingen die één BerichtenBox delen. Een voorbeeld is het  
routeren van berichten in één interactie naar de juiste afdeling:

7Dit geldt ook voor het OIN en de applicatienaam van de BerichtenBox. Neem voor de correcte waarden van 
deze parameters contact op met de servicedesk
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1. De ondernemer stuurt het initiële BerichtenBox-bericht naar de bevoegde instantie. 
Deze wordt afgeleverd in het systeem van de instantie via het Digikoppeling koppelvlak.

2. Een medewerker binnen de instantie bekijkt het bericht en zet het in het eigen systeem
door naar de juiste afdeling.

3. De afdeling beantwoordt het bericht. Het systeem van de instantie voegt in het 
StUF:zender/StUF:administratie element automatisch een identificerend 
kenmerk van de betreffende afdeling toe.

4. De ondernemer beantwoordt het bericht. De BerichtenBox geeft dezelfde waarde in 
het StUF:ontvanger/StUF:administratie element terug.

5. Het systeem van de bevoegde instantie gebruikt dit identificerend kenmerk om het 
antwoord bij de juiste afdeling af te leveren.8

5.2.3 Gebruik van standaard StUF berichten

StUF kent een aantal standaard berichten. Voor de meeste requestberichten kent de Avb 
BerichtenBox een eigen bijbehorend responsbericht. Voor sommige requestberichten is zo'n 
eigen responsbericht niet nodig en wordt teruggevallen op gebruik van het standaard StUF 
Bv01Bericht (standaard bevestigingsbericht) en het Fo01Bericht (standaard 
foutbericht). Dit is aangegeven bij de voorbeelden. Foutcodes zoals gebruikt in de 
Fo01Berichten staan gespecificeerd in paragraaf 5.5.

5.3 Intermediairs en machtigingen

Deze paragraaf bevat een korte beschrijving hoe het koppelvlak gebruikt kan worden door 
organisaties die namens één of meerdere bevoegde instanties berichtenverkeer afhandelen. Dit
is bijvoorbeeld het geval voor intermediairs die meerdere bevoegde instanties aansluiten op het
koppelvlak. Zulke intermediairs kunnen eventueel ook aanvullende diensten leveren aan een 
instantie, zoals protocol conversie en/of bericht transformatie.
Zowel de ebMS header als de StUF header bevatten een afzender. De mapping tussen beide is 
in principe vastgelegd in de protocolbindingen voor StUF [6]. Indien de bevoegde instantie zelf 
rechtstreeks is aangesloten op het koppelvlak van de Avb BerichtenBox én deze instantie alléén 
berichten uit de eigen BerichtenBox afhandelt, wordt deze binding aangehouden.
Indien de instantie wél via een intermediair is aangesloten op het koppelvlak bevatten de CPA 
(zie [1]) en de ebMS headers (de eb:MessageHeader/eb:From/eb:PartyId c.q.  
eb:MessageHeader/eb:To/eb:PartyId elementen) het OIN van deze intermediair. De 
StUF headers (de StUF:onvanger/StUF:organisatie c.q. 
StUF:zender/StUF:organisatie elementen) bevatten het OIN van de instantie die de 
eigenaar van de BerichtenBox is die benaderd wordt. Met andere woorden: de OINs in de ebMS 

8 De BerichtenBox applicatie ondersteunt het StUF:persoon veld niet. Het staat de bevoegde instantie 
natuurlijk vrij om een identificatie van de persoon die het bericht moet afhandelen op één of andere manier te
encoderen in de StUF:administratie.

Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak

Datum 27 mei 2011 | Versie 1.2 | |



Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak 27/106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

headers refereren altijd naar de eigenaar van het systeem en de OINs in de StUF header naar de
eigenaar van de betreffende BerichtenBox.
Voordat een intermediair namens een bevoegde instantie berichten kan verwerken moet er een
specifieke Digikoppeling machtiging worden geconfigureerd. Om dit aan te vragen kunt u 
contact opnemen met de servicedesk (paragraaf 1.6).

5.4 Overzicht Domein Model

Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de belangrijkste objecten uit het domein model zoals 
dat in de BerichtenBox bericht specificatie het gebruikt wordt. De formele technische 
specificatie is onderdeel van de XML schema's in Appendix 6 Appendix: XML Schema's 
BerichtenBox Bericht Definities.

5.4.1 Adres informatie

BerichtenBox-adressen worden op het koppelvlak gerepresenteerd door XML elementen die de 
volgende informatie bevatten. Dit is een volledige lijst; niet alle elementen zijn voor alle 
operaties van toepassing. Zie het XML schema in Appendix 6 voor verdere details.

Element Uitleg

adresKaart Element dat informatie over het BerichtenBox-adressen 

omvat. Een adreskaart kan volgens het schema meerdere 
adressen bevatten. De Avb BerichtenBox ondersteunt 
echter maar één adres per adreskaart.

adres Adres van de BerichtenBox.

adres@type Type van bovengenoemd BerichtenBox-adres. De Avb 
BerichtenBox ondersteunt alleen adressen van het type 

bboxadres (BerichtenBox naam). Dit is het default type.

organisatieProfielNaam Profielnaam van de organisatie. Niet gebruikt voor 
haalAdressenResponse.

organisatieType Type van de organisatie (bevoegde instantie). Alleen 
gebruikt voor haalAdressenResponse.

bevoegdeInstantieCategor
ie

Categorie gebruikt voor bevoegde instanties (provincie, 
gemeente, waterschap, overig). Alleen gebruikt voor 
haalAdressenResponse.

Tabel 1: Domein model beschrijving voor BerichtenBox adres informatie.
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5.4.2 BerichtenBox-bericht en -bijlage

BerichtenBox-berichten en -bijlagen worden op het koppelvlak gerepresenteerd door XML 
elementen die de volgende informatie bevatten. Dit is een volledige lijst; niet alle elementen 
zijn voor alle operaties van toepassing. Zie het XML schema in de Appendix voor verdere details.
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Element Uitleg

bericht Element dat informatie over het BerichtenBox-bericht 
omvat. Het attribuut StUF:sleutelVerzendend is de 

sleutel van het BerichtenBox-bericht in UUID formaat in 
de BerichtenBox applicatie.

onderwerp Onderwerp van het BerichtenBox-bericht.

inhoud Tekst van het BerichtenBox-bericht in plain-text9. 
Eventueel aanwezige markup wordt verwijderd (zie ook 
paragraaf 4.3).

tijdstipVerzonden Tijdstip waarop het bericht door de afzender is 
verzonden. Alleen gezet voor ontvangBericht.

tijdstipOntvangen Tijdstip waarop het bericht in de BerichtenBox van de 
bevoegde instantie is afgeleverd. Komt normaliter 
overeen met tijdstipOntvangen. Alleen gezet voor 

ontvangBericht.

tijdstipVerzondenViaKopp
elvlakVolgensAfzender

Tijdstip waarop het BerichtenBox-bericht is verzonden 
via het koppelvlak. Alleen gezet voor 

ontvangBericht.

tijdstipOntvangenViaKopp
elvlak

Tijdstip waarop de ontvangstbevestiging van het 
BerichtenBox-bericht bij de BerichtenBox-applicatie is 
binnengekomen en het bericht dus als afgeleverd 

beschouwd wordt. Is alleen gezet in ontvangBericht 

als gevolg van een downloadBerichtenRequest, 

d.w.z. is nooit gezet in een ontvangBericht voor een 

nieuw BerichtenBox-bericht.

inkomend Vlag die aangeeft of het een ontvangen of een 
verzonden BerichtenBox-bericht betreft (voor het geval 
dat BerichtenBox-berichten uit de “Verzonden Items” 
map gedownload worden). Alleen gezet voor 

ontvangBericht.

oorspronkelijkeVerzender Oorspronkelijke verzender van het BerichtenBox-

bericht . Alleen gezet voor ontvangBericht en alleen 

voor geforwarde berichten).

bboxAdres BerichtenBox-adres van de oorspronkelijke verzender.

organisatieProfielNaam Profielnaam van de organisatie van de oorspronkelijke 
verzender.

verzender Verzender van het BerichtenBox-bericht.

bboxAdres BerichtenBox-adres van de verzender.

organisatieProfielNaam Profielnaam van de organisatie van de verzender.  

9 Het schema staat ook gebruik van XHTML toe maar de BerichtenBox applicatie ONDERSTEUNT DIT 
NIET: berichten met XHTML inhoud worden niet verwerkt.
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Alleen gezet voor ontvangBericht.

ontvanger Ontvanger van het BerichtenBox-bericht.

bboxAdres BerichtenBox-adres van de ontvanger.

organisatieProfielNaam Profielnaam van de organisatie van de ontvanger.  
Alleen gezet voor ontvangBericht. Alleen gezet in 

ontvangBericht.

bijlagen Lijst van bijlagen van het BerichtenBox-bericht.

bijlage Element met informatie over een inline bijlage.

referentie Referentienummer in UUID formaat van de bijlage.

inhoud Inhoud van de bijlage, base64 geëncodeerd.

bestandsnaam Bestandsnaam van bijlage.

mediatype MIME type van de bijlage.

omvang Grootte van de bijlage in bytes in oorspronkelijk formaat,
dus zonder base64 encodering.

virusGedetecteerd Boolean indicator die aangeeft of dat de BerichtenBox 
denkt dat er een virus in de bijlage zit.

virusnaam Naam van het virus, indien van toepassing.

bijlagereferentie Element met informatie over bijlage die niet inline in het 
bericht meegestuurd wordt, maar middels de 
Digikoppeling Grote Berichten standaard [5] moet 
worden opgehaald. De betekenis van de omvatte 
elementen staat in die standaard uitgelegd. Per grote 
bijlage wordt een aparte bijlagereferentie element

in het XML bericht opgenomen.

authenticatie Authenticatiegegevens van verzender

eH-identificatie eHerkenning Identificatie (in OIN-formaat)

eH-versie Versie van eHerkenning

eH-
betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning betrouwbaarheidsniveau(2,3 of 4), zie [7]

Tabel 2: Domein model beschrijving voor BerichtenBox-berichten en -bijlagen.

Voor nadere details over de elementen in het XML-bericht wordt verwezen naar het XML 
schema (zie bijlage in hoofdstuk 6).

De volgende elementen uit het XML schema worden NIET ondersteund voor de Avb 
BerichtenBox10:

10De meeste van deze elementen zijn alleen opgenomen in het schema t.b.v. het Digikoppeling koppelvlak 
van de eOverheid voor Burgers BerichtenBox. Alleen het betrouwbaarheidsniveau is gereserveerd voor 
mogelijk toekomstig gebruik voor de Avb BerichtenBox.
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Element Uitleg

batchInformatie Niet ondersteund.

berichtType Niet ondersteund.

publicatieDatum Niet ondersteund.

zaakreferentie Niet ondersteund.

betrouwbaarheidsniveau Niet ondersteund.

Tabel 3: Elementen uit het schema die niet ondersteund worden door de Avb BerichtenBox.

5.4.3 Vraag informatie

Zoekvragen voor specifieke BerichtenBox-berichten worden op het koppelvlak gerepresenteerd 
door XML elementen die de volgende informatie bevatten. Zie het XML schema in de Appendix 
voor verdere details.

Element Uitleg

vraag Element dat alle onderdelen van de zoekvraag omvat.

gelijk/inkomend Boolean indicator die aangeeft of het om verzonden 
(false) of ontvangen (true) BerichtenBox-berichten 
gaat.

vanaf/tijdstipVerzonder Begintijdstip (inclusief) dat aangeeft vanaf wanneer 
BerichtenBox-berichten in de zoek operatie 
meegenomen moeten worden. Formaat is 
yyyyMMdd[HH[mm[ss[SSS]]] waarin de delen 
tussen rechte haakjes optioneel zijn.
yyyy: jaartal (2009-9999)
MM: maand (00-12)
dd: dag (01-31)
HH: uur (00-23)
mm: minuut (00-59)
ss: seconde (00-59)
SSS: microseconde (000-999)

tot/tijdstipVerzonden Eindtijdstip (exclusief) dat aangeeft tot wanneer 
BerichtenBox-berichten in de zoek operatie 
meegenomen moeten worden. Formaat is hetzelfde als 
voor vanaf/tijdstipVerzonden.

Tabel 4: Domein model beschrijving voor zoekvragen op BerichtenBox-berichten.
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5.5 Foutafhandeling

Op het moment dat er een fout optreedt bij het verwerken van een bericht, wordt een StUF 
foutmelding teruggestuurd naar de verzender van het bericht.
Omdat het DK koppelvlak alleen asynchroon berichtenverkeer omvat is het foutbericht altijd 
van het type Fo01Bericht, zoals gedefinieerd in de StuF specificatie.

In het document “Standaard Uitwisseling Formaat” [2] staat een overzicht met alle foutcodes 
die StUF specificeert. Onderstaande tabel borduurt hierop voort en specificeert de foutcodes 
voor het koppelvlak van de Avb BerichtenBox.

Implementaties zouden niet moeten vertrouwen op de letterlijke foutmeldingen; deze kunnen 
onaangekondigd veranderen. Zij zouden alleen de foutcodes moeten gebruiken.
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Foutsituatie (<omschrijving>) Soort fout <code> <plek> <details>

Proces voor afhandelen bericht 
geeft fout

1 StUF058 Server Interne fout in de 
BerichtenBox-applicatie.

Berichtbody is niet conform 
schema in sectormodel

1 StUF055 Client Het bericht is géén XML 
bericht of voldoet niet 
aan het XML-schema uit 
deze berichtspecificatie.

Geen handler gevonden voor 
berichttype

1 BB000 Server Interne fout in de 
BerichtenBox-applicatie.

Verwerken van JMS bericht 
mislukt

1 BB001 Server Interne fout in de 
BerichtenBox-applicatie.

Lezen van JMS header mislukt 1 BB201 Server Interne fout in de 
BerichtenBox-applicatie.

Profiel niet gevonden 1 BB100 Client

Bericht niet gevonden 1 BB101 Client

Profiel van verzender niet 
gevonden

1 BB102 Client Het profiel van de 
afzender (bevoegde 
instantie die 
Digikoppeling koppelvlak 
gebruikt) bestaat niet of 
is administratief 
geblokkeerd.

Bijlage niet gevonden 1 BB103 Client Er wordt een bijlage-
sleutel opgegeven van 
een niet-bestaande 
bijlage, of de bijlage is 
meer dan 24 uur geleden
ge-upload en sindsdien is
er niet meer naar 
gerefereerd.

Openen van URL mislukt 1 BB104 Client

BerichtenBox van ontvanger 
geblokkeerd

1 BB105 Client

Fout bij verzenden van één of 
meer berichten

1 BB106 Client Per verzonden bericht 
terugkoppeling met 
foutcode BB100 (profiel 
niet gevonden) of BB 105
(berichtenbox 
geblokkeerd). Details per
niet verzonden bericht in 
detailsXML (StuF)

Geen bulkmail autorisatie 1 BB107 Client Het profiel van de 
afzender is niet 
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geautoriseerd voor 
bulkmail

OIN in JMS header (vanuit 
CPA) komt niet overeen met 
OIN van de verzender in het 
bericht

1 BB250 Client

Tabel 5: Foutcodes
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5.6 Use Case “Bericht Ontvangen”

De use case “Bericht Ontvangen” wordt ondersteund door twee protocol-bericht definities:
1. ontvangBericht voor het sturen van de inhoud en meta-informatie van eigenlijke 

BerichtenBox-bericht en bijlagen.
2. ontvangBerichtResponse voor het sturen van een ontvangstbevestiging van een 

BerichtenBox-bericht inclusief bijlagen.

Een voorbeeld van ontvangBericht is (met de relevante optionele elementen aanwezig):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:ontvangBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:gb="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>ontvangBericht</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </bbox:parameters>
  <bbox:bericht StUF:entiteittype="BERICHT"
    StUF:sleutelVerzendend="378da837-e09b-4d95-9f4a-8b07547f001f"
    StUF:verwerkingssoort="T">
    <bbox:onderwerp>onderwerp/subject</bbox:onderwerp>
    <bbox:inhoud>inhoud/content with &lt;xml/&gt;?</bbox:inhoud>
    <bbox:tijdstipVerzonden>20101212123400000</bbox:tijdstipVerzonden>
    <bbox:tijdstipOntvangen>20101212123401000</bbox:tijdstipOntvangen>
    
<bbox:tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender>20101212123402000</bbox:tijdstipV
erzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender>
    
<bbox:tijdstipGelezenViaKoppelvlak>20101212123403000</bbox:tijdstipGelezenViaKoppelvl
ak>
    <bbox:authenticatie>
      <bbox:eH-betrouwbaarheidsniveau>2</bbox:eH-betrouwbaarheidsniveau>
      <bbox:eH-identificatie>00000003123456780000</bbox:eH-identificatie>
      <bbox:eH-versie>0.8def</bbox:eH-versie>
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    </bbox:authenticatie>
    <bbox:inkomend>true</bbox:inkomend>
    <bbox:oorspronkelijkeVerzender>
      <bbox:bboxAdres>bboxAdresOorspronkelijkeVerzender</bbox:bboxAdres>
      <bbox:organisatieProfielNaam>profielNaam 
OorspronkelijkeVerzender</bbox:organisatieProfielNaam>
    </bbox:oorspronkelijkeVerzender>
    <bbox:verzender>
      <bbox:bboxAdres>bboxAdresVerzender</bbox:bboxAdres>
      <bbox:organisatieProfielNaam>profielNaam 
Verzender</bbox:organisatieProfielNaam>
    </bbox:verzender>
    <bbox:ontvanger>
      <bbox:bboxAdres>bboxAdresOntvanger</bbox:bboxAdres>
      <bbox:organisatieProfielNaam>profielNaam 
Ontvanger</bbox:organisatieProfielNaam>
    </bbox:ontvanger>
  </bbox:bericht>
  <bbox:bijlagen>
    <bbox:bijlage StUF:entiteittype="BIJLAGE" StUF:verwerkingssoort="T">
      <bbox:referentie>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</bbox:referentie>
      <bbox:inhoud>YWJjZGVmZ2hpag==</bbox:inhoud>
      <bbox:bestandsnaam>bestandsnaam 1</bbox:bestandsnaam>
      <bbox:mediatype>application/zip</bbox:mediatype>
      <bbox:omvang>10</bbox:omvang>
      <bbox:virusGedetecteerd>true</bbox:virusGedetecteerd>
      <bbox:virusnaam>virusnaam</bbox:virusnaam>
    </bbox:bijlage>
    <bbox:bijlagereferentie StUF:entiteittype="BIJLAGE"
      StUF:verwerkingssoort="T">
      <gb:osb-external-data-references>
        <gb:data-reference id="12345678-1234-1234-1234-123456789012">
          <gb:organisation>
            <gb:sender type="OIN" initiator="true"
              >00000003271987420000</gb:sender>
            <gb:receiver type="OIN">00000002809718522001</gb:receiver>
          </gb:organisation>
          <gb:lifetime>
            <gb:creation type="dateTime">2010-08-20T13:00:00Z</gb:creation>
            <gb:expiration type="dateTime">2010-12-31T23:59:59Z</gb:expiration>
          </gb:lifetime>
          <gb:content mimeType="application/xml">
            <gb:filename>bestandsnaam2</gb:filename>
            <gb:md5-check>92055857bd56f7849f2144385c67f809</gb:md5-check>
            <gb:size>1469</gb:size>
          </gb:content>
          <gb:transport>
            <gb:location>
              <gb:sender>http://localhost:9999/test</gb:sender>
            </gb:location>
          </gb:transport>
        </gb:data-reference>
      </gb:osb-external-data-references>
    </bbox:bijlagereferentie>
    <bbox:bijlage StUF:entiteittype="BIJLAGE" StUF:verwerkingssoort="T">
      <bbox:referentie>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</bbox:referentie>
      <bbox:inhoud>YWJjZGVmZ2hpag==</bbox:inhoud>
      <bbox:bestandsnaam>bestandsnaam 3</bbox:bestandsnaam>
      <bbox:mediatype>application/zip</bbox:mediatype>
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      <bbox:omvang>10</bbox:omvang>
      <bbox:virusGedetecteerd>true</bbox:virusGedetecteerd>
      <bbox:virusnaam>virusnaam</bbox:virusnaam>
    </bbox:bijlage>
  </bbox:bijlagen>
</bbox:ontvangBericht>
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De betekenis van de specifieke elementen staat in Tabel 2: Domein model beschrijving voor 
BerichtenBox-berichten en -bijlagen.

Het ontvangBericht bericht is qua omvang altijd kleiner dan de grens voor DigiKoppeling 
Grote Berichten en zal derhalve altijd direct via ebMS worden afgeleverd.

Een voorbeeld van een ontvangBijlageResponse is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:ontvangBerichtResponse xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Du01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
    <StUF:functie>ontvangBerichtResponse</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:bericht StUF:entiteittype="BERICHT"
    StUF:sleutelOntvangend="af3a2281-e9d6-44b4-bb7a-827a6704bb4b"
    StUF:verwerkingssoort="I"/>
</bbox:ontvangBerichtResponse>

De betekenis van de specifieke elementen is als volgt:

Element Uitleg

bericht Element dat informatie over het BerichtenBox-bericht 
omvat. Het attribuut StUF:sleutelOntvangend is de 

sleutel van het BerichtenBox-bericht waarvoor dit een 
ontvangstbevestiging is. De waarde moet worden 
overgenomen uit het 
bbox:ontvangBericht/bbox:bericht@StUF:sle

utelVerzendend attribuut.
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5.7 Use Case “Bericht Verzenden”

De use case “Bericht Verzenden” wordt ondersteund door drie protocol-bericht definities:
1. uploadBijlageRequest om één bijlage aan een BerichtenBox-bericht te 

koppelen.
2. uploadBijlageResponse als antwoord op uploadBijlageRequest.
3. verzendBerichtRequest om een BerichtenBox-bericht te versturen.

Als er bijlagen bij het BerichtenBox-bericht horen begint de use case met een 
uploadBijlageRequest (paragraaf 4.3). Een voorbeeld van een dergelijk bericht is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:uploadBijlageRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>uploadBijlageRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:update>
    <bbox:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </bbox:parameters>
    <bbox:bijlage StUF:entiteittype="BIJLAGE" StUF:verwerkingssoort="T">
      <bbox:inhoud>YWJjZGVmZ2hpag==</bbox:inhoud>
      <bbox:bestandsnaam>bestandsnaam</bbox:bestandsnaam>
      <bbox:mediatype>application/zip</bbox:mediatype>
    </bbox:bijlage>
  </bbox:update>
</bbox:uploadBijlageRequest>
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De betekenis van de specifieke elementen staat in Tabel 2: Domein model beschrijving voor 
BerichtenBox-berichten en -bijlagen.

Indien de uploadBijlageRequest qua grootte ónder de Grote-Berichten grens blijft dan 
wordt het request rechtstreeks over ebMS naar de BerichtenBox-applicatie gestuurd. Als de 
grootte van het request over de Grote Berichten grens komt, dan wordt een ebMS-bericht met 
metadata volgens de Grote Berichten standaard gestuurd en haalt de BerichtenBox-applicatie 
vervolgens een XML-file met het uploadBijlageRequest op. Een voorbeeld van een 
dergelijk bericht met metadata is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:osb-external-data-references
  xmlns:tns="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd 
../../../main/resources/xsd/groteberichten-0.94.xsd ">
  <!-- id moet overeen komen met het MessageId van ebMS bericht -->
  <tns:data-reference id="12345678-1234-1234-1234-123456789012">
    <tns:organisation>
      <!-- OIN van de sender/receiver -->
      <!-- sender is the BI -->
      <tns:sender type="OIN" initiator="true">00000003271987420000</tns:sender>
      <!-- receiver is bbox -->
      <tns:receiver type="OIN">00000002809718522001</tns:receiver>
    </tns:organisation>
    <tns:lifetime>
      <tns:creation type="dateTime">2010-08-20T13:00:00Z</tns:creation>
      <tns:expiration type="dateTime">2010-12-31T23:59:59Z</tns:expiration>
    </tns:lifetime>
    <tns:content mimeType="application/xml">
      <tns:filename>UploadBijlageRequest.xml</tns:filename>
      <tns:md5-check>92055857bd56f7849f2144385c67f809</tns:md5-check>
      <!-- size van UploadBijlageRequest.xml -->
      <tns:size>1469</tns:size>
    </tns:content>
    <tns:transport>
      <tns:location>
        <!-- dit is de url waar het bestand gevonden kan worden -->
        <tns:sender>http://instantie.nl:9999/test</tns:sender>
      </tns:location>
    </tns:transport>
  </tns:data-reference>
</tns:osb-external-data-references>

Als de BerichtenBox een bijlage succesvol opgeslagen heeft wordt een 
uploadBijlageResponse bericht naar de bevoegde instantie gestuurd. Een voorbeeld van 
een dergelijk bericht is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:uploadBijlageResponse xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Du01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
    <StUF:functie>uploadBijlageResponse</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:bijlage StUF:entiteittype="BIJLAGE">
    <bbox:referentie>13e68d7d-38c5-4341-ab6a-253cc379704e</bbox:referentie>
    <bbox:bestandsnaam>bestandsnaam</bbox:bestandsnaam>
    <bbox:mediatype>application/zip</bbox:mediatype>
    <bbox:omvang>7834952</bbox:omvang>
    <bbox:virusGedetecteerd>true</bbox:virusGedetecteerd>
    <bbox:virusnaam>virusnaam</bbox:virusnaam>
  </bbox:bijlage>
</bbox:uploadBijlageResponse>

De betekenis van de specifieke elementen staat in Tabel 2: Domein model beschrijving voor 
BerichtenBox-berichten en -bijlagen.
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Als alle bijlagen zijn ge-upload kan met verzendBerichtRequest een BerichtenBox-
bericht verzonden worden. Een voorbeeld van een dergelijk bericht is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:verzendBerichtRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>verzendBerichtRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:update>
    <bbox:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </bbox:parameters>
    <bbox:bericht StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="BERICHT">
      <bbox:onderwerp>onderwerp</bbox:onderwerp>
      <bbox:inhoud>Geachte hr A,...</bbox:inhoud>
      
<bbox:tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender>20101212123456</bbox:tijdstipVerz
ondenViaKoppelvlakVolgensAfzender>
      <bbox:ontvanger>
        <bbox:bboxAdres>voorbeeld bbox adres</bbox:bboxAdres>
      </bbox:ontvanger>
      <bbox:ontvanger>
        <bbox:bboxAdres>voorbeeld tweede bbox adres</bbox:bboxAdres>
      </bbox:ontvanger>
      <bbox:bijlagen>
        <bbox:bijlageReferentie
          StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123456789011"/>
        <bbox:bijlageReferentie
          StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123456789012"/>
        <bbox:bijlageReferentie
          StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123456789013"/>
      </bbox:bijlagen>
    </bbox:bericht>
  </bbox:update>
</bbox:verzendBerichtRequest>

Voor betekenis van specifieke elementen wordt verwezen naar Tabel 2. Merk op dat:
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• inline bijlagen niet ondersteund worden, het is alleen mogelijk bijlagen te versturen 
middels aparte uploadBijlageRequests.11

• de bbox:inhoud in plain-text12 is. Eventueel aanwezige markup wordt verwijderd 
(zie ook paragraaf 4.3).

• de bbox:organisatieProfielnaam niet opgegeven wordt.
• de bbox:bijlageReferentie elementen leeg zijn en géén metadata van de 

Grote Berichten standaard bevatten; alleen de sleutel van de betreffende bijlage wordt 
gespecificeerd.

• bbox:ontvanger element is minimaal één keer aanwezig

11Het schema ondersteunt maximaal 2 inline bijlagen (bbox:BIJLAGE-upload); de implementatie 
ondersteunt dit echter NIET. Eventuele inline bijlagen die toch aanwezig zijn worden genegeerd.
12 Het schema staat ook gebruik van XHTML toe maar de BerichtenBox applicatie ONDERSTEUNT DIT 
NIET: berichten met XHTML inhoud worden niet verwerkt.
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Op het verzendBerichtRequest komt bij succesvolle verzending een standaard StUF 
Bv01Bericht als respons:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StUF:Bv01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 
../../../main/resources/xsd/stuf0301.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
  <StUF:melding>Bericht verzonden</StUF:melding>
</StUF:Bv01Bericht>
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Als verzenden mislukt volgt in plaats van het Bv01Bericht een Fo01Bericht:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StUF:Fo01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 ../stuf0301.xsd ">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Fo01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000004123456789000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000004987654321000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-9876-9876-9876-
987654321098</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123506</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
  <StUF:code>BB105</StUF:code>
  <StUF:plek>Server</StUF:plek>
  <StUF:omschrijving>BerichtenBox van ontvanger geblokkeerd</StUF:omschrijving>
</StUF:Fo01Bericht>
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5.8 Use Case “Berichten Downloaden”

De use case “Berichten Downloaden” wordt ondersteund door de volgende protocol-bericht 
specificaties:

1. haalBerichtenLijstRequest om een lijst van identifiers van BerichtenBox-
berichten op te halen die aan bepaalde criteria voldoen.

2. haalBerichtenLijstResponse bevat deze lijst van identifiers.
3. downloadBerichtenRequest om op te geven welke BerichtenBox-berichten de 

bevoegde instantie wil downloaden.

Dit is een voorbeeld van een haalBerichtenLijstRequest bericht dat alle sleutels van 
BerichtenBox-berichten ophaalt die tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 ontvangen zijn:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:haalBerichtenLijstRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>haalBerichtenLijstRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:vraag>
    <bbox:gelijk StUF:entiteittype="BERICHT">
      <bbox:inkomend>true</bbox:inkomend>
    </bbox:gelijk>
    <bbox:vanaf StUF:entiteittype="BERICHT">
      <bbox:tijdstipVerzonden>20100101</bbox:tijdstipVerzonden>
    </bbox:vanaf>
    <bbox:tot StUF:entiteittype="BERICHT">
      <bbox:tijdstipVerzonden>20110101</bbox:tijdstipVerzonden>
    </bbox:tot>
  </bbox:vraag>
</bbox:haalBerichtenLijstRequest>

De betekenis van de specifieke elementen staat in Tabel 4: Domein model beschrijving voor 
zoekvragen op BerichtenBox-berichten.

Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak

Datum 27 mei 2011 | Versie 1.2 | |



Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak 47/106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Als antwoord komt een lijst van sleutels van BerichtenBox-berichten terug in een 
haalBerichtenLijstResponse:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:haalBerichtenLijstResponse xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Du01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
    <StUF:functie>haalBerichtenLijstResponse</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000001"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000002"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000003"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000004"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000005"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000006"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000007"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000008"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000009"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000010"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000011"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000012"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000013"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000014"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000015"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000016"
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    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000017"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000018"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000019"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelVerzendend="12345678-1234-1234-1234-123400000020"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
</bbox:haalBerichtenLijstResponse>
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Vervolgens kan met een downloadBerichtenRequest bericht het downloaden van 
specifieke BerichtenBox-berichten gestart worden. Sleutels van de gewenste BerichtenBox-
berichten worden gespecificeerd in het 
bbox:downloadBerichtenRequest/bbox:bericht@StUF:sleutelOntvangend

attribuut.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:downloadBerichtenRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>downloadBerichtenRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000001"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000002"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000003"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000004"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000005"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000006"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000007"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000008"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000009"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000010"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000011"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000012"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000013"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000014"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
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  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000015"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000016"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000017"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000018"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000019"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
  <bbox:bericht StUF:sleutelOntvangend="12345678-1234-1234-1234-123400000020"
    StUF:entiteittype="BERICHT"/>
</bbox:downloadBerichtenRequest>

Hierop volgt een Bv01Bericht (voorbeeld hierbeneden) of een Fo01Bericht, al naar 
gelang het download verzoek gehonoreerd kan worden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StUF:Bv01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 
../../../main/resources/xsd/stuf0301.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv01Bericht>

Zoals in 4.4 Use Case “Berichten Downloaden” is aangegeven, worden de BerichtenBox-
berichten middels ontvangBericht naar de bevoegde instantie gezien; zie  5.6 Use Case 
“Bericht Ontvangen” voor een voorbeeld van ontvangBericht.
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5.9 Use Case “Bericht Verwijderen”

BerichtenBox-berichten blijven in de BerichtenBox van een bevoegde instantie staan totdat ze 
expliciet verwijderd worden. Dit kan met behulp van het verwijderBerichtenRequest. 
Met dit request kunnen meerdere BerichtenBox-berichten in één keer verwijderd worden. 
Kenmerken zijn:

• Verwijderen gebeurt transactioneel: óf alle gespecificeerde berichten worden 
verwijderd, óf geen enkel bericht wordt verwijderd.

• Verwijderen kan bijvoorbeeld mislukken als de BerichtenBox van de bevoegde instantie
administratief geblokkeerd is, of omdat een opgegeven BerichtenBox-bericht niet 
bestaat.

• De map waarin een BerichtBox-bericht staat is niet relevant en hoeft niet te worden 
opgegeven.

• Ook verzonden berichten moeten expliciet verwijderd worden.

Een voorbeeld van een verwijderBerichtenRequest is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:verwijderBerichtenRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>verwijderBerichtenRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:update>
    <bbox:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>V</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </bbox:parameters>
    <bbox:bericht StUF:entiteittype="BERICHT"
      StUF:sleutelOntvangend="af3a2281-e9d6-44b4-bb7a-827a6704bb4b"
      StUF:verwerkingssoort="V"/>
  </bbox:update>
  <bbox:update>
    <bbox:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>V</StUF:mutatiesoort>
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      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </bbox:parameters>
    <bbox:bericht StUF:entiteittype="BERICHT"
      StUF:sleutelOntvangend="2702a6a5-13dd-42a4-99a9-e825e19d095b"
      StUF:verwerkingssoort="V"/>
  </bbox:update>
  <bbox:update>
    <bbox:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>V</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </bbox:parameters>
    <bbox:bericht StUF:entiteittype="BERICHT"
      StUF:sleutelOntvangend="378da837-e09b-4d95-9f4a-8b07547f001f"
      StUF:verwerkingssoort="V"/>
  </bbox:update>
</bbox:verwijderBerichtenRequest>

De sleutel van het te verwijderen bericht wordt gespecificeerd in het 
bbox:verwijderBerichtenRequest/bbox:update/bbox:bericht@StUF:sleu

telOntvangend attribuut13.

Er bestaat geen apart berichttype voor de respons; de BerichtenBox gebruikt hiervoor het  
standaard StUF Bv01Bericht of Fo01Bericht. Een voorbeeld van een Bv01Bericht bij 
succesvol verwijderen van de gespecificeerde BerichtenBox-berichten is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StUF:Bv01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 
../../../main/resources/xsd/stuf0301.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
  <StUF:melding>Bericht verwijderd</StUF:melding>
</StUF:Bv01Bericht>

13De sleutel van het verzonden BerichtenBox-bericht kan achterhaald worden met een 
haalBerichtenLijstRequest met een specifiek filter (d.w.z. met 
<bbox:inkomend>false</bbox:inkomend>).
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Een voorbeeld van een Fo01Bericht bij het niet kunnen verwijderen van een of meerdere 
BerichtenBox-bericht(en) is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StUF:Fo01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 ../stuf0301.xsd ">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Fo01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000004123456789000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000004987654321000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-9876-9876-9876-
987654321098</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123506</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
  <StUF:code>BB101</StUF:code>
  <StUF:plek>Client</StUF:plek>
  <StUF:omschrijving>Bericht niet gevonden</StUF:omschrijving>
</StUF:Fo01Bericht>
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5.10 Use Case “Bestaat Adres?”

Om te verifiëren of een BerichtenBox adres bestaat is er het bestaatAdresRequest en de 
bijbehorende bestaatAdresResponse. Het BerichtenBox adres kan zowel van een 
bevoegde instantie als van een ondernemer zijn.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:bestaatAdresRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bestaatAdresRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:bboxAdresKaart StUF:entiteittype="ADRESKAART">
    <bbox:bboxAdres>bboxAdres</bbox:bboxAdres>
  </bbox:bboxAdresKaart>
</bbox:bestaatAdresRequest>

Een voorbeeld van een bestaatAdresResponse is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:bestaatAdresResponse xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Du01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
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    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
    <StUF:functie>bestaatAdresResponse</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:parameters>
    <bbox:adresBestaat>true</bbox:adresBestaat>
  </bbox:parameters>
</bbox:bestaatAdresResponse>

De betekenis van specifieke elementen is:

Element Uitleg

adresBestaat Boolean indicatie of het BerichtenBox adres bestaat. De 
Avb BerichtenBox ondersteunt maar een vraag-
antwoord combinatie per bestaatAdresRequest.
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5.11 Use Case “Haal Adresboek”

Om het adresboek van de BerichtenBox op te halen zijn er de haalAdressenRequest en 
haalAdressenResponse berichten. Kenmerken van deze berichten zijn:

• Alléén adressen van BerichtenBoxen van bevoegde instanties kunnen worden 
opgehaald.

• Alle adressen worden teruggegeven in één responsbericht.

Dit is een voorbeeld voor het haalAdressenRequest. Dit is in essentie een leeg request.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:haalAdressenRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20101212123456</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>haalAdressenRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
</bbox:haalAdressenRequest>

Een voorbeeld haalAdressenResponse bericht is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:haalAdressenResponse xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Du01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
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    <StUF:referentienummer>7dc53df5-703e-49b3-8670-
b1c468f47f1f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>12345678-1234-1234-1234-123456789012</StUF:crossRefnummer>
    <StUF:functie>haalAdressenResponse</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:bboxAdresKaart StUF:entiteittype="ADRESKAART">
    <bbox:bboxAdres>bboxAdres1</bbox:bboxAdres>
    
<bbox:organisatieProfielNaam>organisatieProfielNaam1</bbox:organisatieProfielNaam>
    <bbox:organisatieType>bevoegde instantie</bbox:organisatieType>
    <bbox:bevoegdeInstantieCategorie>gemeenten</bbox:bevoegdeInstantieCategorie>
  </bbox:bboxAdresKaart>
  <bbox:bboxAdresKaart StUF:entiteittype="ADRESKAART">
    <bbox:bboxAdres>bboxAdres2</bbox:bboxAdres>
    
<bbox:organisatieProfielNaam>organisatieProfielNaam2</bbox:organisatieProfielNaam>
    <bbox:organisatieType>bevoegde instantie</bbox:organisatieType>
    <bbox:bevoegdeInstantieCategorie>provincies</bbox:bevoegdeInstantieCategorie>
  </bbox:bboxAdresKaart>
  <bbox:bboxAdresKaart StUF:entiteittype="ADRESKAART">
    <bbox:bboxAdres>bboxAdres3</bbox:bboxAdres>
    
<bbox:organisatieProfielNaam>organisatieProfielNaam3</bbox:organisatieProfielNaam>
    <bbox:organisatieType>bevoegde instantie</bbox:organisatieType>
    <bbox:bevoegdeInstantieCategorie>waterschappen</bbox:bevoegdeInstantieCategorie>
  </bbox:bboxAdresKaart>
  <bbox:bboxAdresKaart StUF:entiteittype="ADRESKAART">
    <bbox:bboxAdres>bboxAdres4</bbox:bboxAdres>
    
<bbox:organisatieProfielNaam>organisatieProfielNaam4</bbox:organisatieProfielNaam>
    <bbox:organisatieType>bevoegde instantie</bbox:organisatieType>
    <bbox:bevoegdeInstantieCategorie>overig</bbox:bevoegdeInstantieCategorie>
  </bbox:bboxAdresKaart>
</bbox:haalAdressenResponse>

De bovenstaande respons bevat een adresboek met adreskaarten van 4 bevoegde instanties 
van verschillende types. Zie Tabel 1: Domein model beschrijving voor BerichtenBox adres 
informatie.
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5.12 Use Case “Applicatie Registreren”

Om de naam te registreren van de applicatie die bij de bevoegde instantie BerichtenBox-
berichten verwerkt, stuurt de bevoegde instantie een registreerApplicatieRequest 
naar de BerichtenBox. Bij een succesvolle verwerking slaat de BerichtenBox deze naam intern 
op en antwoordt vervolgens met een StUF Bv01Bericht. Vervolgens gebruikt de 
BerichtenBox dit om het StUF:applicatie veld in de StUF header met de correcte waarde 
te vullen. Bij een fout antwoordt de BerichtenBox met een StUF Fo01Bericht.

Een bevoegde instantie MOET ervoor zorgen dat ze een succesvolle  
registreerApplicatieRequest heeft gedaan vóórdat ze een ander StUF bericht 
verstuurt. Als de applicatienaam niet bekend is bij de BerichtenBox zullen ontvangen 
BerichtenBox-berichten niet worden doorgestuurd naar de bevoegde instantie.

Een voorbeeld van een registreerApplicatieRequest is:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bbox:registreerApplicatieRequest xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
xsi:schemaLocation="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100 ../..
/../main/resources/xsd/stuf.sectormodel.bbox.0100.xsd">
  <bbox:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000003271987420000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bevoegde instantie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000002809718522001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>bbox</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>12345678-1234-1234-1234-
123456789012</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20100427162515999</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>registreerApplicatieRequest</StUF:functie>
  </bbox:stuurgegevens>
  <bbox:applicatie>bevoegde instantie</bbox:applicatie>
</bbox:registreerApplicatieRequest>

De betekenis van de specifieke elementen is als volgt:

Element Uitleg

applicatie Element dat de applicatienaam bij de bevoegde instantie
bevat. De waarde moet worden overeenkomen met  

StUF:zender@StUF:applicatie attribuut.

Tabel 6: Betekenis van bericht elementen voor registreerApplicatieRequest.
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6 Appendix: XML Schema's BerichtenBox Bericht 
Definities

Noot: de XML schema's voor het Digikoppeling koppelvlak zijn beschikbaar bij de servicedesk; 
zie paragraaf 1.6 voor de contactgegevens.

6.1 bboxstuf<versie>.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  version="010001">
  <annotation>
    <documentation/>
  </annotation>

  <include schemaLocation="stuf0301mtom.xsd"/>

  <complexType name="ParametersKennisgevingTV">
    <annotation>
      <documentation> Transactie parameters. Geeft aan wat het ontvangende
        systeem (de BerichtenBox) moet doen met de entiteit die volgt.
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:ParametersLk01">
        <sequence>
          <element name="mutatiesoort" type="StUF:Mutatiesoort" fixed="T"/>
          <element name="indicatorOvername" type="StUF:IndicatorOvername"
            fixed="V"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="ParametersKennisgevingVV">
    <annotation>
      <documentation> Transactie parameters. Geeft aan wat het ontvangende
        systeem (de BerichtenBox) moet doen met de entiteit die volgt.
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:ParametersLk01">
        <sequence>
          <element name="mutatiesoort" type="StUF:Mutatiesoort" fixed="V"/>
          <element name="indicatorOvername" type="StUF:IndicatorOvername"
            fixed="V"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-uploadBijlageRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
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        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="uploadBijlageRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDu01-uploadBijlageResponse">
    <annotation>
      <documentation> Header van het response message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDu01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Du01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="crossRefnummer" type="StUF:CrossRefnummer-bbox"/>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="uploadBijlageResponse"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-verzendBerichtRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens

Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak

Datum 27 mei 2011 | Versie 1.2 | |



Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak 61/106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox-administratie"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="verzendBerichtRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-verwijderBerichtenRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="verwijderBerichtenRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-bestaatAdresRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
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    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="bestaatAdresRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-registreerApplicatieRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="registreerApplicatieRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDu01-bestaatAdresResponse">
    <annotation>
      <documentation> Header van het response message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
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    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDu01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Du01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="crossRefnummer" type="StUF:CrossRefnummer-bbox"/>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="bestaatAdresResponse"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-downloadBerichtenRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="downloadBerichtenRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-haalAdressenRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
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    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="haalAdressenRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDu01-haalAdressenResponse">
    <annotation>
      <documentation> Header van het response message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDu01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Du01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="crossRefnummer" type="StUF:CrossRefnummer-bbox"/>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="haalAdressenResponse"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-haalBerichtenLijstRequest">
    <annotation>
      <documentation> Header van het response message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
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    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="haalBerichtenLijstRequest"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDu01-haalBerichtenLijstResponse">
    <annotation>
      <documentation> Header van het response message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDu01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Du01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="crossRefnummer" type="StUF:CrossRefnummer-bbox"/>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="haalBerichtenLijstResponse"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDu01-ontvangBerichtResponse">
    <annotation>
      <documentation> Header van het response message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
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    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDu01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Du01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="crossRefnummer" type="StUF:CrossRefnummer-bbox"/>
          <element name="functie" type="StUF:Functie"
            fixed="ontvangBerichtResponse"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="StuurgegevensDi01-ontvangBericht">
    <annotation>
      <documentation> Header van het request message. Bevat logistieke gegevens
        t.b.v. message verwerking. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
        <sequence>
          <element name="berichtcode" type="StUF:Berichtcode" fixed="Di01">
            <annotation>
              <documentation>StUF berichtcode.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="zender" type="StUF:Systeem-bbox"/>
          <element name="ontvanger" type="StUF:Systeem-bbox-administratie"/>
          <element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer-bbox"/>
          <element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip">
            <annotation>
              <documentation>Tijdstip waarop het message verzonden
                is.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="functie" type="StUF:Functie" fixed="ontvangBericht"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="Systeem-bbox">
    <annotation>
      <documentation>Definieert het systeem welke een message verzendt of
        ontvangt. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
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      <restriction base="StUF:Systeem">
        <sequence>
          <element name="organisatie" type="StUF:Organisatie-bbox">
            <annotation>
              <documentation>OIN van de organisatie die eigenaar is van het
                systeem.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="applicatie" type="StUF:Applicatie">
            <annotation>
              <documentation>Applicatie die het message verzendt of
                ontvangt.</documentation>
            </annotation>
          </element>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="Systeem-bbox-administratie">
    <annotation>
      <documentation>Uitbreiding op Systeem-bbox waarbij een optioneel
        administratie veld kan worden meegegeven. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="StUF:Systeem">
        <sequence>
          <element name="organisatie" type="StUF:Organisatie-bbox">
            <annotation>
              <documentation>OIN van de organisatie die eigenaar is van het
                systeem.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="applicatie" type="StUF:Applicatie">
            <annotation>
              <documentation>Applicatie die het message verzendt of
                ontvangt.</documentation>
            </annotation>
          </element>
          <element name="administratie" type="StUF:Administratie" minOccurs="0">
            <annotation>
              <documentation>Administratie veld dat gebruikt kan worden voor
                interne routering</documentation>
            </annotation>
          </element>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="Organisatie-bbox">
    <restriction base="StUF:Organisatie">
      <pattern value="[A-Za-z0-9]{20,21}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="Refnummer-bbox">
    <annotation>
      <documentation>Uniek referentienummer van het message (UUID
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        formaat).</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="StUF:Refnummer">
      <pattern
        value="[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-
9]{12}"
      />
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="CrossRefnummer-bbox">
    <annotation>
      <documentation>Uniek referentienummer van het requestmessage behorende bij
        deze response (UUID formaat).</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="StUF:Refnummer">
      <pattern
        value="[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-
9]{12}"
      />
    </restriction>
  </simpleType>

</schema>
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6.2 stuf.sectormodel.bbox.<versie>.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  xmlns:gb="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd"
  targetNamespace="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  version="010101">

  <import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
    schemaLocation="bboxstuf0100.xsd"/>
  <import namespace="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd"
    schemaLocation="groteberichten-0.94.xsd"/>

  <annotation>
    <documentation xml:lang="nl"> Dit schema beschrijft het StUF sectormodel
      voor het koppelvlak van de Avb BerichtenBox. Versie 1.01 RC 01.
    </documentation>
  </annotation>

  <!--
    ***************************************************************************
    Request en response messages
  -->

  <element name="registreerApplicatieRequest">
    <annotation>
      <documentation> Registreer de applicatie bij bbox zodat berichten
        verzonden kunnen worden. Het response is een standaard StUF:Bv01Bericht.
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-registreerApplicatieRequest"/>
        <element name="applicatie" type="StUF:Applicatie"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="bestaatAdresRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service BestaatAdres
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-bestaatAdresRequest"/>
        <element name="bboxAdresKaart" type="bbox:ADRESKAART-adres"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="bestaatAdresResponse">
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    <annotation>
      <documentation> Response message voor de koppelvlak service BestaatAdres
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDu01-bestaatAdresResponse"/>
        <element name="parameters">
          <annotation>
            <documentation> Body element van het response message.
            </documentation>
          </annotation>
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="adresBestaat" type="bbox:BestaatAdres"
                minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                <annotation>
                  <documentation> Indicator die aangeeft of het bbox adres welke
                    meegegeven is in het request message bestaat.
                  </documentation>
                </annotation>
              </element>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="downloadBerichtenRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service
        DownloadBerichtenRequest. Het response is een standaard StUF:Bv01Bericht
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-downloadBerichtenRequest"/>
        <element name="bericht" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
          type="bbox:BERICHT-sleutel-request"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="haalAdressenRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service HaalAdressen
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-haalAdressenRequest"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
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  <element name="haalAdressenResponse">
    <annotation>
      <documentation> Response message voor de koppelvlak service HaalAdressen
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDu01-haalAdressenResponse"/>
        <element name="bboxAdresKaart" type="bbox:ADRESKAART-compleet"
          minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="haalBerichtenLijstRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service
        HaalBerichtenLijst </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-haalBerichtenLijstRequest"/>
        <element name="vraag">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="gelijk" type="bbox:BERICHT-selectieGelijk"/>
              <sequence minOccurs="0">
                <!-- vanaf is inclusive -->
                <element name="vanaf" type="bbox:BERICHT-selectieVanafTot"/>
                <!-- tot is exclusive -->
                <element name="tot" type="bbox:BERICHT-selectieVanafTot"/>
              </sequence>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="haalBerichtenLijstResponse">
    <annotation>
      <documentation>Response message voor de koppelvlak service HaalBerichten
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDu01-haalBerichtenLijstResponse"/>
        <element name="bericht" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
          type="bbox:BERICHT-sleutel-response"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ontvangBericht">
    <annotation>
      <documentation> Message voor het pushen van nieuw binnengekomen berichten
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      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-ontvangBericht"/>
        <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingTV"/>
        <element name="bericht" type="bbox:BERICHT-bestaand"/>
        <element name="bijlagen" type="bbox:bijlagenLijst" minOccurs="0"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ontvangBerichtResponse">
    <annotation>
      <documentation> Response message waaruit blijkt dat het ontvangBericht is
        aangekomen </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDu01-ontvangBerichtResponse"/>
        <element name="bericht"
          type="bbox:BERICHT-sleutel-ontvangBerichtResponse"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="uploadBijlageRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service UploadBijlage
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-uploadBijlageRequest"/>
        <element name="update">
          <annotation>
            <documentation> Body element van het request message. Definitie van
              de uit te voeren transactie. </documentation>
          </annotation>
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingTV"/>
              <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-upload"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="uploadBijlageResponse">
    <annotation>
      <documentation> Response message voor de koppelvlak service UploadBijlage
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
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      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDu01-uploadBijlageResponse"/>
        <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-eigenschappen"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="verwijderBerichtenRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service
        VerwijderBerichten. Het bijbehorende response message is een standaard
        StUF Du01 bericht. </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-verwijderBerichtenRequest"/>
        <element name="update" maxOccurs="unbounded">
          <annotation>
            <documentation> Body element van het request message. Definitie van
              de uit te voeren transactie. </documentation>
          </annotation>
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingVV"/>
              <element name="bericht" type="bbox:BERICHT-sleutel-verwijder"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="verzendBerichtRequest">
    <annotation>
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service VerzendBericht.
        Het bijbehorende response message is een standaard StUF Du01 bericht.
      </documentation>
    </annotation>
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="stuurgegevens"
          type="StUF:StuurgegevensDi01-verzendBerichtRequest"/>
        <element name="update">
          <annotation>
            <documentation> Body element van het request message. Definitie van
              de uit te voeren transactie. </documentation>
          </annotation>
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingTV"/>
              <element name="bericht" type="bbox:BERICHT-nieuw"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
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    <element name="bboxFouten">
        <annotation>
            <documentation>Gestructureerde foutrapportage via StuF detailsXML.
            </documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="fout" type="bbox:BBoxFout" maxOccurs="unbounded" />
            </sequence>
        </complexType>
    </element>

  <!--
    ***************************************************************************
    ComplexTypes voor entiteittypen
  -->

  <complexType name="BestaatAdres">
    <annotation>
      <documentation> Indicator die aangeeft of een BerichtenBox adres bestaat.
      </documentation>
    </annotation>
    <simpleContent>
      <extension base="boolean">
        <attribute name="index" type="int" use="optional"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>

  <complexType name="ADRESKAART-basis">
    <annotation>
      <documentation> Een Adreskaart representeert een entry is het adresboek
        van de BerichtenBox. </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/>
      <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="organisatieProfielNaam" type="bbox:OrganisatieProfielNaam"
        minOccurs="0"/>
      <element name="organisatieType" type="bbox:OrganisatieType" minOccurs="0"/>
      <element name="bevoegdeInstantieCategorie"
        type="bbox:BevoegdeInstantieCategorie" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ADRESKAART"/>
  </complexType>

  <complexType name="ADRESKAART-adres">
    <annotation>
      <documentation>Een Adreskaart representeert een entry is het adresboek van
        de BerichtenBox. Het berichtenboxadres is een van de velden van zo'n
        Adreskaart. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:ADRESKAART-basis">
        <sequence>
          <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/>
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" minOccurs="1"
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            maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="ADRESKAART-compleet">
    <annotation>
      <documentation> Een Adreskaart representeert een entry is het adresboek
        van de BerichtenBox. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:ADRESKAART-basis">
        <sequence>
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres"/>
          <element name="organisatieProfielNaam"
            type="bbox:OrganisatieProfielNaam"/>
          <element name="organisatieType" type="bbox:OrganisatieType"/>
          <element name="bevoegdeInstantieCategorie"
            type="bbox:BevoegdeInstantieCategorie"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-basis">
    <annotation>
      <documentation> Een Bericht representeert een BerichtenBox bericht.
      </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="batchInformatie" type="bbox:BatchInformatie" minOccurs="0"/>
      <element name="onderwerp" type="bbox:Onderwerp" minOccurs="0"/>
      <choice>
        <element name="inhoud" type="bbox:BerichtInhoud" minOccurs="0"/>
        <element name="inhoudXhtml" type="bbox:BerichtInhoudXhtml"/>
      </choice>
      <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/>
      <element name="publicatieDatum" type="StUF:Datum" minOccurs="0"/>
      <element name="zaakReferentie" type="bbox:ZaakReferentie" minOccurs="0"/>
      <element name="tijdstipVerzonden" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
      <element name="tijdstipOntvangen" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
      <element name="tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender"
        type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
      <element name="tijdstipGelezenViaKoppelvlak" type="StUF:Tijdstip"
        minOccurs="0"/>
      <element name="authenticatie" type="bbox:BboxAuthenticatie" minOccurs="0"/>
      <element name="inkomend" type="boolean" minOccurs="0"/>
      <element name="oorspronkelijkeVerzender"
        type="bbox:BerichtEindpunt-compleet" minOccurs="0"/>
      <element name="verzender" type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"
        minOccurs="0"/>
      <element name="ontvanger" type="bbox:BerichtEindpunt-basis" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="bijlagen" type="bbox:Bijlage-Groep-Basis" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
    </sequence>
    <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BERICHT"/>
    <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend"/>
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    <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend"/>
    <attribute ref="StUF:verwerkingssoort"/>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-nieuw">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn voor een nog te verzenden (dus nieuw)
        bericht. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <sequence>
          <element name="batchInformatie" type="bbox:BatchInformatie"
            minOccurs="0"/>
          <element name="onderwerp" type="bbox:Onderwerp"/>
          <choice>
            <element name="inhoud" type="bbox:BerichtInhoud"/>
            <element name="inhoudXhtml" type="bbox:BerichtInhoudXhtml"/>
          </choice>
          <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/>
          <element name="publicatieDatum" type="StUF:Datum" minOccurs="0"/>
          <element name="zaakReferentie" type="bbox:ZaakReferentie"
            minOccurs="0"/>
          <element name="tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender"
            type="StUF:Tijdstip"/>
          <element name="ontvanger" type="bbox:BerichtEindpunt-adres" 
maxOccurs="unbounded"/>

          <element name="bijlagen" type="bbox:Bijlage-Groep-NieuwBericht"
            minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited">
          <annotation>
            <documentation> Dit attribuut is niet toegestaan voor een nieuw
              bericht. Het verzendende systeem mag de sleutel die de
              BerichtenBox (het ontvangende systeem) hanteert,de niet bepalen.
            </documentation>
          </annotation>
        </attribute>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-bestaand">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat alle elementen van een Bericht. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <sequence>
          <element name="onderwerp" type="bbox:Onderwerp"/>
          <choice>
            <element name="inhoud" type="bbox:BerichtInhoud"/>
            <element name="inhoudXhtml" type="bbox:BerichtInhoudXhtml"/>
          </choice>
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          <element name="tijdstipVerzonden" type="StUF:Tijdstip"/>
          <element name="tijdstipOntvangen" type="StUF:Tijdstip"/>
          <element name="tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender"
            type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
          <element name="tijdstipGelezenViaKoppelvlak" type="StUF:Tijdstip"
            minOccurs="0"/>
          <element name="authenticatie" type="bbox:BboxAuthenticatie" minOccurs="0"/>
          <element name="inkomend" type="boolean"/>
          <element name="oorspronkelijkeVerzender"
            type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"/>
          <element name="verzender" type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"/>
          <element name="ontvanger" type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="required"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BatchInformatie">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van informatie over de berichten-batch.
        Wordt niet gebruikt door de EU DRL BerichtenBox. </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="batchId" type="bbox:BatchId"/>
      <element name="aanmaakDatum" type="StUF:Datum" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <simpleType name="BatchId">
    <annotation>
      <documentation>Uniek referentienummer van de batch (UUID formaat).
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="StUF:Refnummer">
      <pattern
        value="[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-
9]{12}"
      />
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="BerichtType">
    <annotation>
      <documentation> Indicator voor type bericht. Vrij te specificeren door
        bevoegde instantie. Wordt niet gebruikt voor de EU DRL BerichtenBox.
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <maxLength value="100"/>
      <!-- Vincent: verifieren bij Frank Zwart of correct -->
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="ZaakReferentie">
    <annotation>
      <documentation> Zaakreferentie nummer. Vrij te specificeren door de
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        bevoegde instantie. Wordt niet gebruikt voor de EU DRL BerichtenBox.
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <maxLength value="25"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="BERICHT-sleutel-verwijder">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een enkel bericht te identificeren. In
        deze versie staat de verwerkingssoort fixed op V (verwijder)
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <sequence/>
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="required"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="V"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-sleutel-ontvangBerichtResponse">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een enkel bericht te identificeren. In
        deze versie staat de verwerkingssoort fixed op I (identificerend)
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <sequence/>
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="required"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="I"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-selectieGelijk">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te
        kunnen doen, op basis van elementen die een specifieke waarde moeten
        hebben. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <sequence>
          <element name="inkomend" type="boolean"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/>
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        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-selectieVanafTot">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te
        kunnen doen, op basis van elementen waarvan de waarde binnen een
        bepaalde range moet vallen. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <sequence>
          <element name="tijdstipVerzonden" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-sleutel-response">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te
        kunnen doen, op basis van elementen waarvan de waarde binnen een
        bepaalde range moet vallen. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="required"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BERICHT-sleutel-request">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'.
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te
        kunnen doen, op basis van elementen waarvan de waarde binnen een
        bepaalde range moet vallen. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis">
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="required"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
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  <complexType name="bijlagenLijst">
    <annotation>
      <documentation> Lijst van bijlagen met daarin ofwel de echte bijlage,
        ofwel een element met een verwijzing waar de bijlage kan worden
        gedownload middels de groteberichten standaard. </documentation>
    </annotation>
    <choice minOccurs="1" maxOccurs="15">
      <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-download"/>
      <element name="bijlagereferentie"
        type="bbox:BIJLAGE-groteberichten-referentie"/>
    </choice>
  </complexType>

  <complexType name="BIJLAGE-groteberichten-referentie">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van een bijlagereferentie behorende bij een
        OntvangBericht. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <extension base="bbox:BIJLAGE-groteBerichtenRestrictie">
        <sequence>
          <element ref="gb:osb-external-data-references"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BIJLAGE-groteBerichtenRestrictie">
    <annotation>
      <documentation> Restrictie van een BIJLAGE-basis voor grote berichten
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis">
        <sequence>
          <element name="virusGedetecteerd" type="boolean" minOccurs="0"/>
          <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BIJLAGE-basis">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht.
      </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="referentie" type="bbox:Refnummer-Bijlage" minOccurs="0"/>
      <element name="inhoud" type="bbox:BijlageInhoud" minOccurs="0"/>
      <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam" minOccurs="0"/>
      <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype" minOccurs="0"/>
      <element name="omvang" type="bbox:Omvang" minOccurs="0"/>
      <element name="virusGedetecteerd" type="boolean" minOccurs="0"/>
      <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BIJLAGE"/>
    <attribute ref="StUF:verwerkingssoort"/>
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    <attribute name="index" type="int" use="optional"/>
  </complexType>

  <complexType name="BIJLAGE-upload">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht.
        Bevat een deelverzameling van de Bijlage-elementen, namelijk die
        elementen die van belang zijn om een te uploaden bijlage te
        representeren. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis">
        <sequence>
          <element name="inhoud" type="bbox:BijlageInhoud"/>
          <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam"/>
          <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BIJLAGE-download">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht.
        Bevat alle elementen van een Bijlage. </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis">
        <sequence>
          <element name="referentie" type="bbox:Refnummer-Bijlage"/>
          <element name="inhoud" type="bbox:BijlageInhoud"/>
          <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam"/>
          <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype"/>
          <element name="omvang" type="bbox:Omvang"/>
          <element name="virusGedetecteerd" type="boolean"/>
          <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BIJLAGE-eigenschappen">
    <annotation>
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht.
        Bevat alle elementen van een bijlage, behalve de daadwerkelijke inhoud.
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis">
        <sequence>
          <element name="referentie" type="bbox:Refnummer-Bijlage"/>
          <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam"/>
          <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype"/>
          <element name="omvang" type="bbox:Omvang"/>
          <element name="virusGedetecteerd" type="boolean"/>
          <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/>
        </sequence>
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        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BijlageReferentie">
    <annotation>
      <documentation> Bevat alleen een sleutelVerzendend om de Bijlage uniek te
        identificeren. </documentation>
    </annotation>
    <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="required"/>
  </complexType>

  <!--
    ***************************************************************************
    ComplexTypes voor complexe elementen van de fundamentele entiteittypen
  -->

  <!--ComplexTypes voor groepen-->
  <complexType name="BerichtEindpunt-basis">
    <sequence>
      <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" minOccurs="0"/>
      <element name="organisatieProfielNaam" type="bbox:OrganisatieProfielNaam"
        minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="BerichtEindpunt-adres">
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BerichtEindpunt-basis">
        <sequence>
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="BerichtEindpunt-compleet">
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:BerichtEindpunt-basis">
        <sequence>
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres"/>
          <element name="organisatieProfielNaam"
            type="bbox:OrganisatieProfielNaam"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="Bijlage-Groep-Basis">
    <sequence>
      <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-upload" minOccurs="0"
        maxOccurs="2"/>
      <element name="bijlageReferentie" type="bbox:BijlageReferentie"
        minOccurs="0" maxOccurs="15"/>
      <element name="bijlageEigenschappen" type="bbox:BIJLAGE-eigenschappen"
        minOccurs="0" maxOccurs="15"/>
    </sequence>
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  </complexType>

  <complexType name="Bijlage-Groep-NieuwBericht">
    <annotation>
      <documentation> Represeneert een groep bijlagen, behorende bij een nog te
        verzenden (dus nieuw) bericht. Een dergelijke groep bestaat uit maximaal
        15 referenties naar bijlagen die al eerder geupload zijn.
      </documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="bbox:Bijlage-Groep-Basis">
        <sequence>
          <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-upload" minOccurs="0"
            maxOccurs="2"/>
          <element name="bijlageReferentie" type="bbox:BijlageReferentie"
            minOccurs="0" maxOccurs="15"/>
        </sequence>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <!--
    ***************************************************************************
    ComplexTypes voor elementen op alfabet
  -->

    <complexType name="BboxAuthenticatie">
        <annotation>
            <documentation>Berichtenbox authenticatie.</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="eH-betrouwbaarheidsniveau" type="int" />
            <element name="eH-identificatie" type="bbox:EHerkenningId" />
            <element name="eH-versie" type="bbox:EHerkenningVersie" />
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="BboxAdres">
    <annotation>
      <documentation>Berichtenbox adres.</documentation>
    </annotation>
    <simpleContent>
      <extension base="bbox:BboxAdres-BASIS">
        <attribute name="type" use="optional" default="bboxadres">
          <simpleType>
            <restriction base="string">
              <enumeration value="bboxadres"/>
              <enumeration value="NHR"/>
              <enumeration value="BSN"/>
            </restriction>
          </simpleType>
        </attribute>
        <attribute name="index" type="int" use="optional"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>

    <complexType name="BBoxFout">
      <annotation>

Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak

Datum 27 mei 2011 | Versie 1.2 | |



Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak 84/106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

        <documentation>Foutmelding.</documentation>
      </annotation>
      <sequence>
          <element name="code" type="StUF:Foutcode" />
           <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" />
      </sequence>
    </complexType>

  <complexType name="BerichtInhoudXhtml">
    <annotation>
      <documentation>Inhoud van het bericht.</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <any namespace="http://www.w3.org/1999/xhtml" minOccurs="1"
        maxOccurs="unbounded" processContents="skip"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <!--
    ***************************************************************************
    SimpleTypes op alfabet
  -->

  <simpleType name="BboxAdres-BASIS">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="45"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="BerichtInhoud">
    <annotation>
      <documentation>Inhoud van het bericht.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <maxLength value="10000000"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="Bestandsnaam">
    <annotation>
      <documentation>Bestandsnaam van de bijlage.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="StUF:Bestandsnaam">
      <maxLength value="200"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="BevoegdeInstantieCategorie">
    <annotation>
      <documentation>Categorie van bevoegde instantie, conform codes uit de
        Samenwerkende Catalogi.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <enumeration value="gemeenten"/>
      <enumeration value="provincies"/>
      <enumeration value="waterschappen"/>
      <enumeration value="overig"/>
    </restriction>
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  </simpleType>

  <simpleType name="BijlageInhoud">
    <annotation>
      <documentation>Binaire inhoud van de bijlage.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="base64Binary">
      <maxLength value="100000000"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="Refnummer-Bijlage">
    <annotation>
      <documentation>Unieke referentie naar de bijlage.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <pattern
        value="[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-
9]{12}"
      />
    </restriction>
  </simpleType>

    <simpleType name="EHerkenningId">
      <annotation>
        <documentation>Identificatie van eHerkenning</documentation>
      </annotation>
      <restriction base="string">
          <minLength value="20" />
          <maxLength value="20"/>
      </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="EHerkenningVersie">
      <annotation>
        <documentation>Versie van eHerkenning</documentation>
      </annotation>
      <restriction base="string">
          <minLength value="1" />
          <maxLength value="10"/>
      </restriction>
    </simpleType>

  <simpleType name="Mediatype">
    <annotation>
      <documentation>Mediatype/Contenttype van de bijlage.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string"/>
  </simpleType>

  <simpleType name="Omvang">
    <annotation>
      <documentation>Omvang van de bijlage in bytes.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[0-9]*"/>
    </restriction>
  </simpleType>

Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak

Datum 27 mei 2011 | Versie 1.2 | |



Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak 86/106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  <simpleType name="Onderwerp">
    <annotation>
      <documentation>Onderwerp van het bericht.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <minLength value="1"/>
      <maxLength value="78"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="OrganisatieProfielNaam">
    <annotation>
      <documentation>Naam van de organisatie zoals opgeslagen in het
        BerichtenBox profiel van de organisatie.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <maxLength value="45"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="OrganisatieType">
    <annotation>
      <documentation>Geeft aan of het een ondernemer of een bevoegde instantie
        betreft.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <enumeration value="bevoegde instantie"/>
      <enumeration value="ondernemer"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="Virusnaam">
    <annotation>
      <documentation>Als er een virus gedetecteerd is in de bijlage: de naam van
        het virus.</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string"/>
  </simpleType>
</schema><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 
  xmlns:bbox="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100" 
  xmlns:gb="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd" 
  targetNamespace="http://berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/stuf/bbox/0100" 
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 
  version="010101"> 

  <import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" 
    schemaLocation="bboxstuf0100.xsd"/> 
  <import namespace="http://gb.osb.gbo.overheid.nl/xsd/2009/02/gb-v1.xsd" 
    schemaLocation="groteberichten-0.94.xsd"/> 

  <annotation> 
    <documentation xml:lang="nl"> Dit schema beschrijft het StUF sectormodel 
      voor het koppelvlak van de Avb BerichtenBox. Versie 1.01 RC 01. 
    </documentation> 
  </annotation> 
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  <!-- 
    *************************************************************************** 
    Request en response messages 
  --> 

  <element name="registreerApplicatieRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Registreer de applicatie bij bbox zodat berichten 
        verzonden kunnen worden. Het response is een standaard StUF:Bv01Bericht. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-registreerApplicatieRequest"/> 
        <element name="applicatie" type="StUF:Applicatie"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="bestaatAdresRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service BestaatAdres 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-bestaatAdresRequest"/> 
        <element name="bboxAdresKaart" type="bbox:ADRESKAART-adres"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="bestaatAdresResponse"> 
    <annotation> 
      <documentation> Response message voor de koppelvlak service BestaatAdres 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDu01-bestaatAdresResponse"/> 
        <element name="parameters"> 
          <annotation> 
            <documentation> Body element van het response message. 
            </documentation> 
          </annotation> 
          <complexType> 
            <sequence> 
              <element name="adresBestaat" type="bbox:BestaatAdres" 
                minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                <annotation> 
                  <documentation> Indicator die aangeeft of het bbox adres welke 
                    meegegeven is in het request message bestaat. 
                  </documentation> 
                </annotation> 
              </element> 
            </sequence> 
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          </complexType> 
        </element> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="downloadBerichtenRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service 
        DownloadBerichtenRequest. Het response is een standaard StUF:Bv01Bericht 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-downloadBerichtenRequest"/> 
        <element name="bericht" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
          type="bbox:BERICHT-sleutel-request"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="haalAdressenRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service HaalAdressen 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-haalAdressenRequest"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="haalAdressenResponse"> 
    <annotation> 
      <documentation> Response message voor de koppelvlak service HaalAdressen 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDu01-haalAdressenResponse"/> 
        <element name="bboxAdresKaart" type="bbox:ADRESKAART-compleet" 
          minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="haalBerichtenLijstRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service 
        HaalBerichtenLijst </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-haalBerichtenLijstRequest"/> 
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        <element name="vraag"> 
          <complexType> 
            <sequence> 
              <element name="gelijk" type="bbox:BERICHT-selectieGelijk"/> 
              <sequence minOccurs="0"> 
                <!-- vanaf is inclusive --> 
                <element name="vanaf" type="bbox:BERICHT-selectieVanafTot"/> 
                <!-- tot is exclusive --> 
                <element name="tot" type="bbox:BERICHT-selectieVanafTot"/> 
              </sequence> 
            </sequence> 
          </complexType> 
        </element> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="haalBerichtenLijstResponse"> 
    <annotation> 
      <documentation>Response message voor de koppelvlak service HaalBerichten 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDu01-haalBerichtenLijstResponse"/> 
        <element name="bericht" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
          type="bbox:BERICHT-sleutel-response"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="ontvangBericht"> 
    <annotation> 
      <documentation> Message voor het pushen van nieuw binnengekomen berichten 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-ontvangBericht"/> 
        <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingTV"/> 
        <element name="bericht" type="bbox:BERICHT-bestaand"/> 
        <element name="bijlagen" type="bbox:bijlagenLijst" minOccurs="0"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="ontvangBerichtResponse"> 
    <annotation> 
      <documentation> Response message waaruit blijkt dat het ontvangBericht is 
        aangekomen </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDu01-ontvangBerichtResponse"/> 
        <element name="bericht" 
          type="bbox:BERICHT-sleutel-ontvangBerichtResponse"/> 
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      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="uploadBijlageRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service UploadBijlage 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-uploadBijlageRequest"/> 
        <element name="update"> 
          <annotation> 
            <documentation> Body element van het request message. Definitie van 
              de uit te voeren transactie. </documentation> 
          </annotation> 
          <complexType> 
            <sequence> 
              <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingTV"/> 
              <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-upload"/> 
            </sequence> 
          </complexType> 
        </element> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="uploadBijlageResponse"> 
    <annotation> 
      <documentation> Response message voor de koppelvlak service UploadBijlage 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDu01-uploadBijlageResponse"/> 
        <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-eigenschappen"/> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="verwijderBerichtenRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service 
        VerwijderBerichten. Het bijbehorende response message is een standaard 
        StUF Du01 bericht. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-verwijderBerichtenRequest"/> 
        <element name="update" maxOccurs="unbounded"> 
          <annotation> 
            <documentation> Body element van het request message. Definitie van 
              de uit te voeren transactie. </documentation> 
          </annotation> 
          <complexType> 
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            <sequence> 
              <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingVV"/> 
              <element name="bericht" type="bbox:BERICHT-sleutel-verwijder"/> 
            </sequence> 
          </complexType> 
        </element> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

  <element name="verzendBerichtRequest"> 
    <annotation> 
      <documentation> Request message voor de koppelvlak service VerzendBericht. 
        Het bijbehorende response message is een standaard StUF Du01 bericht. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
      <sequence> 
        <element name="stuurgegevens" 
          type="StUF:StuurgegevensDi01-verzendBerichtRequest"/> 
        <element name="update"> 
          <annotation> 
            <documentation> Body element van het request message. Definitie van 
              de uit te voeren transactie. </documentation> 
          </annotation> 
          <complexType> 
            <sequence> 
              <element name="parameters" type="StUF:ParametersKennisgevingTV"/> 
              <element name="bericht" type="bbox:BERICHT-nieuw"/> 
            </sequence> 
          </complexType> 
        </element> 
      </sequence> 
    </complexType> 
  </element> 

    <element name="afleverfouten"> 
        <annotation> 
            <documentation>Gestructureerde foutrapportage voor fouten tijdens het 
afleveren van berichten. 
            </documentation> 
        </annotation> 
        <complexType> 
            <sequence> 
                <element name="fout" type="bbox:BerichtAfleverfout" 
maxOccurs="unbounded" /> 
            </sequence> 
        </complexType> 
    </element> 

  <!-- 
    *************************************************************************** 
    ComplexTypes voor entiteittypen 
  --> 

  <complexType name="BestaatAdres"> 
    <annotation> 
      <documentation> Indicator die aangeeft of een BerichtenBox adres bestaat. 
      </documentation> 
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    </annotation> 
    <simpleContent> 
      <extension base="boolean"> 
        <attribute name="index" type="int" use="optional"/> 
      </extension> 
    </simpleContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="ADRESKAART-basis"> 
    <annotation> 
      <documentation> Een Adreskaart representeert een entry is het adresboek 
        van de BerichtenBox. </documentation> 
    </annotation> 
    <sequence> 
      <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/> 
      <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" minOccurs="0" 
        maxOccurs="unbounded"/> 
      <element name="organisatieProfielNaam" type="bbox:OrganisatieProfielNaam" 
        minOccurs="0"/> 
      <element name="organisatieType" type="bbox:OrganisatieType" minOccurs="0"/> 
      <element name="bevoegdeInstantieCategorie" 
        type="bbox:BevoegdeInstantieCategorie" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
    <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ADRESKAART"/> 
  </complexType> 

  <complexType name="ADRESKAART-adres"> 
    <annotation> 
      <documentation>Een Adreskaart representeert een entry is het adresboek van 
        de BerichtenBox. Het berichtenboxadres is een van de velden van zo'n 
        Adreskaart. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:ADRESKAART-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/> 
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" minOccurs="1" 
            maxOccurs="unbounded"/> 
        </sequence> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="ADRESKAART-compleet"> 
    <annotation> 
      <documentation> Een Adreskaart representeert een entry is het adresboek 
        van de BerichtenBox. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:ADRESKAART-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres"/> 
          <element name="organisatieProfielNaam" 
            type="bbox:OrganisatieProfielNaam"/> 
          <element name="organisatieType" type="bbox:OrganisatieType"/> 
          <element name="bevoegdeInstantieCategorie" 
            type="bbox:BevoegdeInstantieCategorie"/> 
        </sequence> 
      </restriction> 
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    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-basis"> 
    <annotation> 
      <documentation> Een Bericht representeert een BerichtenBox bericht. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <sequence> 
      <element name="batchInformatie" type="bbox:BatchInformatie" minOccurs="0"/> 
      <element name="onderwerp" type="bbox:Onderwerp" minOccurs="0"/> 
      <choice> 
        <element name="inhoud" type="bbox:BerichtInhoud" minOccurs="0"/> 
        <element name="inhoudXhtml" type="bbox:BerichtInhoudXhtml"/> 
      </choice> 
      <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/> 
      <element name="publicatieDatum" type="StUF:Datum" minOccurs="0"/> 
      <element name="zaakReferentie" type="bbox:ZaakReferentie" minOccurs="0"/> 
      <element name="tijdstipVerzonden" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/> 
      <element name="tijdstipOntvangen" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/> 
      <element name="tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender" 
        type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/> 
      <element name="tijdstipGelezenViaKoppelvlak" type="StUF:Tijdstip" 
        minOccurs="0"/> 
      <element name="authenticatie" type="bbox:BboxAuthenticatie" minOccurs="0"/> 
      <element name="inkomend" type="boolean" minOccurs="0"/> 
      <element name="oorspronkelijkeVerzender" 
        type="bbox:BerichtEindpunt-compleet" minOccurs="0"/> 
      <element name="verzender" type="bbox:BerichtEindpunt-compleet" 
        minOccurs="0"/> 
      <element name="ontvanger" type="bbox:BerichtEindpunt-basis" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
      <element name="bijlagen" type="bbox:Bijlage-Groep-Basis" minOccurs="0" 
        maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
    <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BERICHT"/> 
    <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend"/> 
    <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend"/> 
    <attribute ref="StUF:verwerkingssoort"/> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-nieuw"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn voor een nog te verzenden (dus nieuw) 
        bericht. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="batchInformatie" type="bbox:BatchInformatie" 
            minOccurs="0"/> 
          <element name="onderwerp" type="bbox:Onderwerp"/> 
          <choice> 
            <element name="inhoud" type="bbox:BerichtInhoud"/> 
            <element name="inhoudXhtml" type="bbox:BerichtInhoudXhtml"/> 
          </choice> 
          <element name="berichtType" type="bbox:BerichtType" minOccurs="0"/> 
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          <element name="publicatieDatum" type="StUF:Datum" minOccurs="0"/> 
          <element name="zaakReferentie" type="bbox:ZaakReferentie" 
            minOccurs="0"/> 
          <element name="tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender" 
            type="StUF:Tijdstip"/> 
          <element name="ontvanger" type="bbox:BerichtEindpunt-adres" 
maxOccurs="unbounded"/> 

          <element name="bijlagen" type="bbox:Bijlage-Groep-NieuwBericht" 
            minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"> 
          <annotation> 
            <documentation> Dit attribuut is niet toegestaan voor een nieuw 
              bericht. Het verzendende systeem mag de sleutel die de 
              BerichtenBox (het ontvangende systeem) hanteert,de niet bepalen. 
            </documentation> 
          </annotation> 
        </attribute> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-bestaand"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat alle elementen van een Bericht. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="onderwerp" type="bbox:Onderwerp"/> 
          <choice> 
            <element name="inhoud" type="bbox:BerichtInhoud"/> 
            <element name="inhoudXhtml" type="bbox:BerichtInhoudXhtml"/> 
          </choice> 
          <element name="tijdstipVerzonden" type="StUF:Tijdstip"/> 
          <element name="tijdstipOntvangen" type="StUF:Tijdstip"/> 
          <element name="tijdstipVerzondenViaKoppelvlakVolgensAfzender" 
            type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/> 
          <element name="tijdstipGelezenViaKoppelvlak" type="StUF:Tijdstip" 
            minOccurs="0"/> 
          <element name="authenticatie" type="bbox:BboxAuthenticatie" minOccurs="0"/>
          <element name="inkomend" type="boolean"/> 
          <element name="oorspronkelijkeVerzender" 
            type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"/> 
          <element name="verzender" type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"/> 
          <element name="ontvanger" type="bbox:BerichtEindpunt-compleet"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="required"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BatchInformatie"> 
    <annotation> 
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      <documentation> Representatie van informatie over de berichten-batch. 
        Wordt niet gebruikt door de EU DRL BerichtenBox. </documentation> 
    </annotation> 
    <sequence> 
      <element name="batchId" type="bbox:BatchId"/> 
      <element name="aanmaakDatum" type="StUF:Datum" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 

  <simpleType name="BatchId"> 
    <annotation> 
      <documentation>Uniek referentienummer van de batch (UUID formaat). 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="StUF:Refnummer"> 
      <pattern 
        value="[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-
9]{12}" 
      /> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="BerichtType"> 
    <annotation> 
      <documentation> Indicator voor type bericht. Vrij te specificeren door 
        bevoegde instantie. Wordt niet gebruikt voor de EU DRL BerichtenBox. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <maxLength value="100"/> 
      <!-- Vincent: verifieren bij Frank Zwart of correct --> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="ZaakReferentie"> 
    <annotation> 
      <documentation> Zaakreferentie nummer. Vrij te specificeren door de 
        bevoegde instantie. Wordt niet gebruikt voor de EU DRL BerichtenBox. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <maxLength value="25"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <complexType name="BERICHT-sleutel-verwijder"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een enkel bericht te identificeren. In 
        deze versie staat de verwerkingssoort fixed op V (verwijder) 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <sequence/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="required"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="V"/> 

Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak

Datum 27 mei 2011 | Versie 1.2 | |



Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak 96/106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-sleutel-ontvangBerichtResponse"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een enkel bericht te identificeren. In 
        deze versie staat de verwerkingssoort fixed op I (identificerend) 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <sequence/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="required"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="I"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-selectieGelijk"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te 
        kunnen doen, op basis van elementen die een specifieke waarde moeten 
        hebben. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="inkomend" type="boolean"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-selectieVanafTot"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te 
        kunnen doen, op basis van elementen waarvan de waarde binnen een 
        bepaalde range moet vallen. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="tijdstipVerzonden" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/> 
      </restriction> 
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    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-sleutel-response"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te 
        kunnen doen, op basis van elementen waarvan de waarde binnen een 
        bepaalde range moet vallen. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="required"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BERICHT-sleutel-request"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van het fundamentele entiteittype 'BERICHT'. 
        Bevat een deelverzameling van de Bericht-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een selectie op Bericht-entiteiten te 
        kunnen doen, op basis van elementen waarvan de waarde binnen een 
        bepaalde range moet vallen. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BERICHT-basis"> 
        <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="prohibited"/> 
        <attribute ref="StUF:sleutelOntvangend" use="required"/> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="bijlagenLijst"> 
    <annotation> 
      <documentation> Lijst van bijlagen met daarin ofwel de echte bijlage, 
        ofwel een element met een verwijzing waar de bijlage kan worden 
        gedownload middels de groteberichten standaard. </documentation> 
    </annotation> 
    <choice minOccurs="1" maxOccurs="15"> 
      <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-download"/> 
      <element name="bijlagereferentie" 
        type="bbox:BIJLAGE-groteberichten-referentie"/> 
    </choice> 
  </complexType> 

  <complexType name="BIJLAGE-groteberichten-referentie"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van een bijlagereferentie behorende bij een 
        OntvangBericht. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <extension base="bbox:BIJLAGE-groteBerichtenRestrictie"> 
        <sequence> 
          <element ref="gb:osb-external-data-references"/> 
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        </sequence> 
      </extension> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BIJLAGE-groteBerichtenRestrictie"> 
    <annotation> 
      <documentation> Restrictie van een BIJLAGE-basis voor grote berichten 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="virusGedetecteerd" type="boolean" minOccurs="0"/> 
          <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BIJLAGE-basis"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <sequence> 
      <element name="referentie" type="bbox:Refnummer-Bijlage" minOccurs="0"/> 
      <element name="inhoud" type="bbox:BijlageInhoud" minOccurs="0"/> 
      <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam" minOccurs="0"/> 
      <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype" minOccurs="0"/> 
      <element name="omvang" type="bbox:Omvang" minOccurs="0"/> 
      <element name="virusGedetecteerd" type="boolean" minOccurs="0"/> 
      <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
    <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BIJLAGE"/> 
    <attribute ref="StUF:verwerkingssoort"/> 
    <attribute name="index" type="int" use="optional"/> 
  </complexType> 

  <complexType name="BIJLAGE-upload"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht. 
        Bevat een deelverzameling van de Bijlage-elementen, namelijk die 
        elementen die van belang zijn om een te uploaden bijlage te 
        representeren. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="inhoud" type="bbox:BijlageInhoud"/> 
          <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam"/> 
          <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 
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  <complexType name="BIJLAGE-download"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht. 
        Bevat alle elementen van een Bijlage. </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="referentie" type="bbox:Refnummer-Bijlage"/> 
          <element name="inhoud" type="bbox:BijlageInhoud"/> 
          <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam"/> 
          <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype"/> 
          <element name="omvang" type="bbox:Omvang"/> 
          <element name="virusGedetecteerd" type="boolean"/> 
          <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BIJLAGE-eigenschappen"> 
    <annotation> 
      <documentation> Representatie van een Bijlage behorende bij een Bericht. 
        Bevat alle elementen van een bijlage, behalve de daadwerkelijke inhoud. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BIJLAGE-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="referentie" type="bbox:Refnummer-Bijlage"/> 
          <element name="bestandsnaam" type="bbox:Bestandsnaam"/> 
          <element name="mediatype" type="bbox:Mediatype"/> 
          <element name="omvang" type="bbox:Omvang"/> 
          <element name="virusGedetecteerd" type="boolean"/> 
          <element name="virusnaam" type="bbox:Virusnaam" minOccurs="0"/> 
        </sequence> 
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BijlageReferentie"> 
    <annotation> 
      <documentation> Bevat alleen een sleutelVerzendend om de Bijlage uniek te 
        identificeren. </documentation> 
    </annotation> 
    <attribute ref="StUF:sleutelVerzendend" use="required"/> 
  </complexType> 

  <!-- 
    *************************************************************************** 
    ComplexTypes voor complexe elementen van de fundamentele entiteittypen 
  --> 

  <!--ComplexTypes voor groepen--> 
  <complexType name="BerichtEindpunt-basis"> 
    <sequence> 
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      <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" minOccurs="0"/> 
      <element name="organisatieProfielNaam" type="bbox:OrganisatieProfielNaam" 
        minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 

  <complexType name="BerichtEindpunt-adres"> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BerichtEindpunt-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres"/> 
        </sequence> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="BerichtEindpunt-compleet"> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:BerichtEindpunt-basis"> 
        <sequence> 
          <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres"/> 
          <element name="organisatieProfielNaam" 
            type="bbox:OrganisatieProfielNaam"/> 
        </sequence> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <complexType name="Bijlage-Groep-Basis"> 
    <sequence> 
      <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-upload" minOccurs="0" 
        maxOccurs="2"/> 
      <element name="bijlageReferentie" type="bbox:BijlageReferentie" 
        minOccurs="0" maxOccurs="15"/> 
      <element name="bijlageEigenschappen" type="bbox:BIJLAGE-eigenschappen" 
        minOccurs="0" maxOccurs="15"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 

  <complexType name="Bijlage-Groep-NieuwBericht"> 
    <annotation> 
      <documentation> Represeneert een groep bijlagen, behorende bij een nog te 
        verzenden (dus nieuw) bericht. Een dergelijke groep bestaat uit maximaal 
        15 referenties naar bijlagen die al eerder geupload zijn. 
      </documentation> 
    </annotation> 
    <complexContent> 
      <restriction base="bbox:Bijlage-Groep-Basis"> 
        <sequence> 
          <element name="bijlage" type="bbox:BIJLAGE-upload" minOccurs="0" 
            maxOccurs="2"/> 
          <element name="bijlageReferentie" type="bbox:BijlageReferentie" 
            minOccurs="0" maxOccurs="15"/> 
        </sequence> 
      </restriction> 
    </complexContent> 
  </complexType> 

  <!-- 
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    *************************************************************************** 
    ComplexTypes voor elementen op alfabet 
  --> 

    <complexType name="BboxAuthenticatie"> 
        <annotation> 
            <documentation>Berichtenbox authenticatie gegevens.</documentation> 
        </annotation> 
        <sequence> 
            <element name="eH-betrouwbaarheidsniveau" type="int" /> 
            <element name="eH-identificatie" type="bbox:EHerkenningId" /> 
            <element name="eH-versie" type="bbox:EHerkenningVersie" /> 
        </sequence> 
    </complexType> 

    <complexType name="BboxAdres"> 
    <annotation> 
      <documentation>Berichtenbox adres.</documentation> 
    </annotation> 
    <simpleContent> 
      <extension base="bbox:BboxAdres-BASIS"> 
        <attribute name="type" use="optional" default="bboxadres"> 
          <simpleType> 
            <restriction base="string"> 
              <enumeration value="bboxadres"/> 
              <enumeration value="NHR"/> 
              <enumeration value="BSN"/> 
            </restriction> 
          </simpleType> 
        </attribute> 
        <attribute name="index" type="int" use="optional"/> 
      </extension> 
    </simpleContent> 
  </complexType> 

    <complexType name="BerichtAfleverfout"> 
      <annotation> 
        <documentation>Fout bij aflevering van een bericht.</documentation> 
      </annotation> 
      <sequence> 
          <element name="code" type="StUF:Foutcode" /> 
           <element name="bboxAdres" type="bbox:BboxAdres" /> 
      </sequence> 
    </complexType> 

  <complexType name="BerichtInhoudXhtml"> 
    <annotation> 
      <documentation>Inhoud van het bericht.</documentation> 
    </annotation> 
    <sequence> 
      <any namespace="http://www.w3.org/1999/xhtml" minOccurs="1" 
        maxOccurs="unbounded" processContents="skip"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 

  <!-- 
    *************************************************************************** 
    SimpleTypes op alfabet 
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  --> 
 
  <simpleType name="BboxAdres-BASIS"> 
    <restriction base="string"> 
      <maxLength value="45"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="BerichtInhoud"> 
    <annotation> 
      <documentation>Inhoud van het bericht.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <maxLength value="10000000"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="Bestandsnaam"> 
    <annotation> 
      <documentation>Bestandsnaam van de bijlage.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="StUF:Bestandsnaam"> 
      <maxLength value="200"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="BevoegdeInstantieCategorie"> 
    <annotation> 
      <documentation>Categorie van bevoegde instantie, conform codes uit de 
        Samenwerkende Catalogi.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <enumeration value="gemeenten"/> 
      <enumeration value="provincies"/> 
      <enumeration value="waterschappen"/> 
      <enumeration value="overig"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="BijlageInhoud"> 
    <annotation> 
      <documentation>Binaire inhoud van de bijlage.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="base64Binary"> 
      <maxLength value="100000000"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="Refnummer-Bijlage"> 
    <annotation> 
      <documentation>Unieke referentie naar de bijlage.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <pattern 
        value="[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-
9]{12}" 
      /> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
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    <simpleType name="EHerkenningId"> 
      <annotation> 
        <documentation>Identificatie van eHerkenning</documentation> 
      </annotation> 
      <restriction base="string"> 
          <minLength value="20" /> 
          <maxLength value="20"/> 
      </restriction> 
    </simpleType> 

    <simpleType name="EHerkenningVersie"> 
      <annotation> 
        <documentation>Versie van eHerkenning</documentation> 
      </annotation> 
      <restriction base="string"> 
          <minLength value="1" /> 
          <maxLength value="10"/> 
      </restriction> 
    </simpleType> 

  <simpleType name="Mediatype"> 
    <annotation> 
      <documentation>Mediatype/Contenttype van de bijlage.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"/> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="Omvang"> 
    <annotation> 
      <documentation>Omvang van de bijlage in bytes.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <pattern value="[0-9]*"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="Onderwerp"> 
    <annotation> 
      <documentation>Onderwerp van het bericht.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <minLength value="1"/> 
      <maxLength value="78"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="OrganisatieProfielNaam"> 
    <annotation> 
      <documentation>Naam van de organisatie zoals opgeslagen in het 
        BerichtenBox profiel van de organisatie.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <maxLength value="45"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="OrganisatieType"> 
    <annotation> 
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      <documentation>Geeft aan of het een ondernemer of een bevoegde instantie 
        betreft.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"> 
      <enumeration value="bevoegde instantie"/> 
      <enumeration value="ondernemer"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 

  <simpleType name="Virusnaam"> 
    <annotation> 
      <documentation>Als er een virus gedetecteerd is in de bijlage: de naam van 
        het virus.</documentation> 
    </annotation> 
    <restriction base="string"/> 
  </simpleType> 
</schema>
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7 Appendix: Kenmerken Digikoppeling Grote 
Berichten Implementatie

Deze appendix beschrijft de belangrijkste kenmerken van de implementatie van de 
Digikoppeling Grote Berichten standaard14.

1. Gebruik van een HTTP proxy of cache wordt niet specifiek ondersteund: de 
implementatie geeft altijd “Cache-control: no-cache” in de repons mee en 
geeft géén ETags uit.

2. Gebruik van conditionele HTTP GET operaties wordt niet ondersteund: als één van de 
volgende headers aanwezig is in het request wordt een HTTP 501 Not Implemented 
result code naar de client gestuurd.
◦ If-Modified-Since
◦ If-Unmodified-Since
◦ If-Match
◦ If-None-Match
◦ If-Range

3. De server ondersteunt geen ranges en geeft dit netjes aan de client aan middels een 
“Accept-Ranges: none” in de respons.

Als gevolg hiervan worden byte-ranges niet ondersteund en moet een afgebroken download 
altijd opnieuw opgestart worden15.

14Ten tijde van de implementatie was de Digikoppeling Grote Berichten standaard nog in status “Concept”.
15Gezien de relatief bescheiden maximale bestandsgrootte van 140 MB wordt dit niet als probleem 
beschouwd.
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8 Appendix: Niet-Functionele Grenzen
Onderstaande tabel bevat de grenzen die van toepassing zijn voor het Digikoppeling koppelvlak van 
de Avb BerichtenBox.

Parameter Grens-
waarde

Uitleg

bbox:bericht:/bbox:inhoud 1 MB Berichtinhoud is gelimiteerd op 1MB.

bbox:bijlage/bbox:inhoud 100 MB Elke bijlage is maximaal 100 MB groot vóór 
Base64 encodering. (Base64 encodering 
vergroot de representatie van de bijlage met 
een factor van ongeveer 1,4).
Bijlagen die relatief groot zijn worden 
verstuurd middels de Grote Berichten 
standaard.

Maximaal aantal bijlagen per bericht 15 –
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