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Inleiding
De BerichtenBox van de AvB bestaat momenteel uit een webapplicatie voor ondernemers en 
Bevoegde Instanties. Vanaf oktober 2010 zal ter ondersteuning van Bevoegde Instanties een koppel-
vlak op basis van DigiKoppeling (DK, voorheen ook bekend als OSB) worden aangeboden. Hiermee 
kunnen Bevoegde Instanties (BI) de afhandeling van hun BerichtenBox-berichten binnen hun 
bestaande klantcontact-processen integreren.
Naast het kunnen gaan gebruiken van het DK, bestaat er momenteel de mogelijkheid tot 
het verzenden van berichten via smtp-koppelvlak. 
Dit wordt momenteel door 2 BI's gebruikt, de KvK en VROM. 

Doel van dit document
Het gebruiken van koppelvlak DigiKoppeling heeft mogelijk gevolgen voor het gebruiken van de 
webapplicatie en vergt functionele aanpassingen van de beheerapplicatie van de berichtenbox. Deze 
gevolgen en de mogelijkheden worden in dit document geïnventariseerd en de mogelijke impact hier-
van wordt beschreven. 

Referentiedocumenten
• OSB Interface for the berichtenbox/ Docnr v 0.3.3/Concept     (31-03-2010)
• Notitie – AvB Berichtenbox integratie via DigiKoppeling koppelvlak  (07-04-2010)
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Invloed en effecten op functionaliteiten

1. Instellen gebruik koppelvlak DK
Als een BI een berichtenbox nodig heeft wordt deze registratie gedaan door een medewerker van de 
servicedesk. Het aanmaken van een profiel en berichtenbox voor een BI gebeurt binnen de Beheerap-
plicatie BerichtenBox. 
Binnen deze applicatie wordt in het profiel van de BI vastgelegd dat desbetreffende BI gebruik maakt 
van het koppelvlak. Hierbij zal binnen de Beheerapplicatie naast de invoer van het OIN, aangegeven 
moeten worden of de BI gebruik gaat maken van het smtp-koppelvlak of gebruik gaat maakt van de 
DK. Voor het instellen van de ebms-adapter is het kunnen uploaden van een CPA-file (collaboration 
protocol agreement) noodzakelijk en zal er ook extra informatie in de DB gezet moeten worden

DK gebruik via Gemnet: 
Er is mogelijk sprake van dat Gemnet ook gebruik wil gaan maken van de DK. De berich-
tenstroom gaat dan via Gemnet naar de BI, die bij Gemnet is aangesloten. 
Onduidelijk is nog of Gemnet dan gebruik maakt van het OIN van de BI of dat Gemnet 
een eigen OIN heeft, die bij meerdere BI's opgegeven kan worden (met of zonder 
opgave van OIN van de BI). 

Mogelijk te realiseren/consequenties:
➢ De functionaliteit voor de invoer van het OIN is al aanwezig in de beheerapplicatie. De keuze 

voor SMTP-koppelvlak of DK moet nog gerealiseerd worden.irect instellen van koppelvlak bij 
nieuwe organisatie. Er is dus nog geen gebruik gemaakt van de webapplicatie.

➢ Een nieuw aan te maken profiel en berichtenbox voor een BI wordt middels het scherm 'Regi-
stratie Bevoegde Instantie' aangemaakt. In dit scherm kan men geen OIN opgeven. Als dit is 
gewenst moet dit geïmplementeerd worden. Echt noodzakelijk is het niet, omdat na registratie 
men alsnog in het scherm 'Beheer Profiel en BerichtenBox' dit OIN kan invullen.

➢ Mogelijke aanpassingen op de toepassing van het 'OIN-nummer' als een BI zijn berichten-
stroom via Gemnet laat verlopen. 

➢ Uploaden en inlezen van CPA mogelijk maken & DB-aanpassing van de berichtenbox.

2. Starten met koppelvlak DK / DK 'Grote Berichten Standaard
Er zijn verschillende startmomenten mogelijk: 

➢ Direct instellen van koppelvlak bij nieuwe organisatie. Er is dus nog geen gebruik gemaakt 
van de webapplicatie.

➢ Een BI met een reeds operationele berichtenbox, gebruikmakend van de 
webapplicatie. Hierover meer in paragraaf 5 en 6

➢ Een BI fuseert met één (of meerdere) andere BI('s) die al gebruik maakt van koppelvlak DK.
 In dit geval ontstaat uiteindelijk een nieuwe berichtenbox waarin alle berichten van de gefu-
seerde BI's staan. Het aansluiten van deze nieuwe berichtenbox met meerdere berichten is 
gelijk aan het hierboven beschreven punt van een bestaande berichtenbox aansluiten. Wel-
licht moet er wel een nieuw OIN aangevraagd worden. 

3. Geen (of tijdelijk) gebruik meer maken van de OSB
Het is niet ondenkbaar dat een BI (al dan niet tijdelijk) terug wil naar het gebruiken van alleen 
een webinterface, bijvoorbeeld als er een vervanging/migratie plaatsvindt van IT-systemen bij 
de BI, dan kan tijdelijk het gebruik van OSB niet wenselijk zijn. 
Moet deze mogelijkheid geboden worden? 
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Mogelijk te realiseren/consequenties  :  
➢ Als de servicedesk (tijdelijk) de DK functionaliteit kan opheffen, dan volstaat wellicht het weg-

halen van het OIN-nummer. 
➢ Als de gebruiker dit moet kunnen aangeven, dan deze mogelijkheid in het 

Instellingen-scherm van de BB functionaliteit gebouwd moeten worden. 
Overigens is er binnen de huidige berichtenbox geen functionele scheiding op rol/autori -
satie. Als er meer dan één gebruiker wordt toegestaan binnen de webinterface 
(superuser en één of meerdere gemachtigden, zie paragraaf 6) dan is dit mogelijk een 
aandachtspunt.

4. Gedeeltelijk of volledig gebruik maken van DK
Vanuit de KvK ligt mogelijkerwijs de wens om via de DK alleen maar berichten te verzenden naar de 
ondernemers. De wensen van KvK moeten nog verder geïnventariseerd worden. 
Maar mocht dit zo zijn en blijven dan zal binnen de beheerapplicatie aangegeven moe-
ten worden dat de BI alleen gebruik wil maken van alléén verzenden van berichten via 
DK.
Daarmee kan de webapplicatie volledig operationeel blijven. De verzonden berichten via 
DK staan dan wel in de map 'Verzonden items'.

5. Simultaan gebruik BerichtenBox webinterface en BerichtenBox koppelvlak: 
Door het gebruik van een DK is het gebruik van de webinterface in principe niet meer nodig. Alle 
berichten worden middels de DK afgehandeld. Tenzij ook het alleen het verzenden van berichten (zie 
hierboven) ondersteund gaat worden. 
Het koppelvlak maakt geen gebruik van functionaliteiten (zoals deze in webapplicatie ter 
beschikking staan): als standaardberichten, handtekeningen, persoonlijke mappen, con-
cepten en de prullenbak. Berichten worden ontvangen, verzonden, verwijderd 
(permanent) en ge-download.

6. De rol van gebruikers voor de webapplicatie:
➢ Eén dedicated user:  

Als de BI gebruik maakt van DK 'Grote Berichten Standaard' dan is het gebruik van de webin-
terface niet noodzakelijk voor de afhandeling van de berichten. 
Een dedicated user (administrator) voor beheer/problemmanagement zou dan voldoende zijn. 
Er is slechts één gebruikersaccount (de zgn. superuser) nodig.

➢ Meerdere users:  
Dit zou alleen zinvol zijn als er sprake is van gedeeltelijk gebruik maken van de DK 
(zie punt 4). Dan blijft de volledige webfunctionaliteit behouden voor individuele berichtafhan-
delingen 

7. Mogelijke invloed op de webapplicatie en functionaliteiten door gebruiken
    van een koppelvlak DK

7.1. Gebruik mappen
Als er gebruik gemaakt wordt van het koppelvlak (DK of de uitbreiding hierop, DK 'Grote Berichten 
Standaard) worden een aantal functionaliteiten binnen de webapplicatie zelf mogelijk overbodig: 

• Concepten
• Mappen beheren, gebruiken van persoonlijke mappen
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• Standaardberichten beheren, gebruik maken van standaardberichten
• Handtekening instellen en automatisch handtekening toevoegen aan een bericht

Hierin kan een keuze gemaakt worden of deze functionaliteiten nog getoond moeten worden in de
webapplicatie als men gebruik maakt van het koppelvlak.
M.a.w. als in het profiel wordt uitgelezen dat er sprake is van gebruik van het koppelvlak, worden
bovenstaande functionaliteiten niet meer getoond in de webapplicatie.
Of dit wenselijk is, is de vraag. Zeker daar waar nog berichten handmatig afgehandeld moeten worden 
is het ook zinvol om standaardberichten te hebben of persoonlijk in te delen mappen. Of als men 
besluit (tijdelijk) geen gebruik meer te willen maken van het koppelvlak DK moet een volwaardig 
webapplicatie weer operationeel zijn. 
Het 'disable-en' van bovenstaande functionaliteiten is ook een behoorlijke extra realisatie-inspanning. 
Gezien de kosten-baten is het advies dit niet te doen.

7.2. Prullenbak
Het koppelvlak kent geen functionaliteit 'verwijderen naar prullenbak'. Alle berichten die verwijderd 
worden middels het koppelvlak zullen niet zichtbaar zijn in de prullenbak van de webapplicatie, maar 
worden direct definitief verwijderd. De berichten in de prullenbak van de webapplicatie zullen dan ook 
die berichten zijn die door een gebruiker in de webapplicatie zijn verwijderd. Het definitief verwijderen 
van deze berichten zal dan ook handmatig moeten blijven gebeuren. 

7.3. Notificeren
Hierin kan een onderscheid gemaakt worden voor het notificeren van de dedicated user (bedoeld 
zoals in punt 5 hierboven beschreven) en de reeds bestaande notificatie-functionaliteit:

➢ BI maakt gebruik van het koppelvlak DK 'Grote Berichten Standaard'
Indien een BI gebruik maakt van het koppelvlak DK 'Grote Berichten Standaard' dan wordt de 
functionaliteit voor notificeren (mail, frequentie, taalkeuze) bij nieuwe berichten overbodig en 
zelfs ongewenst. 
Maar deze notificatie-functionaliteit kan wel gebruikt worden om een dedicated user middels 
een notificatie-mail op de hoogte te brengen van probleem- en onderhoudsmeldingen.
De volgende opties zijn denkbaar: 
1. De notificatie-functionaliteit blijft bestaan binnen de webapplicatie. De mogelijkheid bieden 

om één notificatie e-mailadres (of meerdere adressen?) op te kunnen geven voor de dedi-
cated user. Dit zou dan gebruikt kunnen worden voor storingsmeldingen o.i.d. 
I.p. is het instellen van de frequentie dan niet nodig zijn, de frequentie 'direct' is het meest 
geschikt voor het melden van een storing. De taalkeuze is dan of in te stellen (NL/EN), of 
default engels (waarmee ook die instelling kan komen te vervallen).
Maar frequentie en taalkeuze kunnen ook blijven bestaan zoals het nu is en ligt de verant-
woordelijkheid bij van de BI zelf hoe die ingesteld wordt.

2. Notificatie-functionaliteit niet meer tonen op de pagina 'Instellingen' van de berichtenbox 
als men gebruik maakt van het koppelvlak DK 'Grote Berichten Standaard'. 
Als alternatief zou het kunnen instellen (en wijzigen) van notificatie e-mailadres(sen) in de 
Beheerapplicatie geïntroduceerd kunnen worden voor reeds bestaande profielen. Voor 
nieuw te registreren BI is het nu al mogelijk om 1 email-adres in te voeren als notificatie-e-
mail adres. Meerdere email-adressen opgeven is nu niet mogelijk. 
Met deze optie kan de functionaliteit om notificatie-gegevens in te stellen komen te verval-
len binnen de pagina 'Instellingen' van de berichtenbox. Een nadeel van deze optie is dat 
een BI afhankelijk wordt van de servicedesk.

➢  BI maakt gebruik van het koppelvlak DK  
Indien een BI gebruik maakt van het koppelvlak DK, dan kan het notificeren voor de afhande-
ling van berichten niet komen te vervallen. Er zal genotificeerd moeten worden als er een 
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bericht in de berichtenbox staat die niet verwerkt kan worden via het koppelvlak, omdat één 
(of meerdere) attachment(s) groter zijn dan het koppelvlak DK kan afhandelen. 
Deze berichten zullen handmatig moeten worden afgehandeld via de webapplicatie.
De volgende twee notificatie-methoden zijn denkbaar: 
1.   De notificatie-functionaliteit blijft bestaan binnen de webapplicatie.

Frequentiewaarden (direct, dagelijks of wekelijks) kan blijven bestaan. 
Een andere mogelijkheid voor frequentie is het kunnen instellen van een 'OSB'-waarde of 
deze automatisch instellen (als niet wijzigbaar tonen) omdat in het systeem is aangegeven 
dat er gebruik gemaakt wordt van het koppelvlak.
De toegezonden notificatie-mail aan één of meer geadresseerden moet in ieder geval een 
herkenningspunt geven om welk bericht het gaat. In de inbox van de berichtenbox staan 
in principe alle berichten (tenzij vanuit de cliënt van de BI specifiek is meegegeven wat er 
met een bericht mag gebeuren). 
Het kan dus zo zijn dat er vele berichten staan en welk bericht moet dan handmatig wor-
den afgehandeld? 
Hier een aantal opties: 
▪  In de huidige webapplicatie kan er gesorteerd worden op aanwezigheid van attach-

ments, maar niet in de grootte van attachments. Dit is een beperkte zoekmogelijkheid.
▪  Een mogelijkheid om een onderscheid aan te kunnen geven welk berichten handma-

tig behandeld moet worden is om deze berichten de markering 'ongelezen' te geven 
en alle andere berichten tonen als 'gelezen'. Nadeel is dat de interface van de webap-
plicatie ook markering als gelezen/ongelezen door gebruiker toestaat. 

▪  De berichten die niet door het koppelvlak verwerkt kunnen worden, worden door het 
systeem in een aparte map geplaatst (markering als 'ongelezen'). Hierdoor kan de 
gebruiker op één centrale plek deze berichten vinden. Indien gewenst, zal ook deze 
optie verder onderzocht moeten worden qua impact en realiseerbaarheid.

▪  Een andere oplossing kan zijn dat in de ontvangen notificatie e-mail een link staat 
naar het desbetreffende bericht. Als men gebruik maakt van deze link vanuit de mail, 
zal men na inloggen direct naar dit bericht gaan. Dit is mogelijk en qua implementatie 
ook niet ingewikkeld (info bouwteam). 
Onderzoeken dat als de frequentie op éénmaal per dag, of éénmaal per week staat 
deze berichten 'gebundeld met linkjes' in één mail kunnen.
Dit is de meest gebruikersvriendelijke oplossing.

2.   Het kan ook een bericht over DK zijn (als ware het een BerichtenBox bericht) met daarin 
een link naar het specifieke bericht in de berichtenbox. Het voordeel hiervan is dat dit info-
bericht bij diegene in de BI terechtkomt die sowieso al verantwoordelijk is voor het afhan-
delen van de “normale” BerichtenBox berichten. Een ander voordeel kan zijn dat de 
notificatie-functionaliteit van de webinterface van de berichtenbox ingezet kan worden 
voor en dedicated user (indien gewenst) voor melden van storingen e.d., zoals dit onder 
punt 1 hierboven is beschreven.

7.4.   Ontvangen van berichten met te groot attachment (alleen bij koppelvlak DK   
       van toepassing)
Berichten die niet via het koppelvlak afgehandeld kunnen worden, moeten via de webapplicatie alsnog 
in behandeling genomen kunnen worden door. De gebruiker kan het volgende doen:

•   Directe behandeling/afhandeling van het bericht in de webinterface of deze doorsturen naar 
een andere BI (of deelberichtenbox). 

•   Het bericht opslaan als pdf en het attachment opslaan, verdere afhandeling buiten de webin-
terface van de berichtenbox.
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•   In de webinterface kan het te grote attachment verwijderd worden. Het bericht kan dan na het 
verwijderen van het “te grote” attachment alsnog opgehaald worden via DK koppelvlak met 
'downloadBerichten'.

7.5.   Verzenden van bericht met attachment (alleen bij koppelvlak DK van toepassing)  
Indien de BI een bericht wil versturen, waarbij het attachment de maximale toelaatbare grootte over-
schrijdt die het koppelvlak DK kan verwerken, zal dit bericht via de webapplicatie verzonden moeten 
worden. Hier kan het attachment alsnog aan een bericht worden toegevoegd.

7.6. Markering berichten 
De volgende mogelijkheden voor de inbox: 

• Alle berichten op ongelezen, pas naar interactie van gebruiker in de webapplicatie verandert 
deze status. Dit is zoals het nu geïmplementeerd is.

• Het systeem zet alle berichten die handmatig moeten worden behandeld in een andere mar-
kering.

• Alle berichten op gelezen, de gebruiker van de webapplicatie kan deze markering wijzigen 
naar ongelezen. 

Voor verzonden berichten kan gelden : 
• Alle berichten op gelezen, de gebruiker van de webapplicatie kan deze markering wijzigen 

naar ongelezen. Dit is zoals het nu geïmplementeerd is.
• Alle berichten op ongelezen, pas naar interactie van gebruiker in de webapplicatie veranderd 

deze status.

Voor alle andere mappen geen aanpassing nodig, markering is afhankelijk van de gebruikersacties.

7.7. Opmaak van berichten
Binnen de webapplicatie zijn voor het beantwoorden van berichten rules ingesteld, zoals een het toe-
voegen van 'RE:' in het onderwerp, de originele tekst in de berichtinhoud en het verwijderen van 
eventuele attachment(s). Ook voor het doorsturen van berichten bestaat zo een set van rules. 
In het document 'OSB Interface for the berichtenbox/ Docnr v 0.3.3/Concept' worden er 2 manieren 
voorgesteld hoe om te gaan met deze rules (zie in paragraaf 3.2.5). 
Als er besloten wordt deze rules niet af te dwingen bij het gebruik van DK, dan ligt het aan de BI hoe 
men zijn (e-mail)cliënt heeft geconfigureerd. Dit kan betekenen dat beantwoorde berichten aan de 
ondernemer een andere indeling kent dan een beantwoord bericht verzonden vanuit de webinterface. 
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Omvang
Speelt in op: <later te bepalen als de keuzes duidelijk zijn>

1) Berichtenboxapplicatie;
1.a) 
1.b) 
1.c)  

2) Authenticatieomgeving;
2.a) 
2.b)

3) Beheerapplicatie;
3.a) 
3.b) 
3.c)  

4) Servicedesk;
4.a) 
4.b) 
4.c)  

Relaties andere RFC's
Geen

Consequenties
<later>

Activiteiten
Functioneel Ontwerper Inlezen opdracht, afstemming, functioneel ontwerpen, collegiaal toetsen, opmerkin-

gen verwerken en documenteren

Technisch Ontwerper Inlezen FO, afstemming, technisch ontwerpen, collegiaal toetsen, opmerkingen ver-
werken en documenteren

Functioneel Tester Inlezen FO, testplan opstellen, collegiaal toetsen, testplan uitvoeren, documente-
ren, fouten analyseren, eventueel hertesten.

Technisch Tester Inlezen FO/TO, testplan opstellen, collegiaal toetsen, testplan uitvoeren, documen-
teren, fouten analyseren, eventueel hertesten.

Ontwikkelaar Inlezen FO/TO, ontwikkelen, collegiaal toetsen, documenteren, fouten analyseren, 
eventueel rework.

Advisering / Afstemming Inlezen opdracht, afstemming opdrachtgever, collegiaal toetsingen begeleiding, 
Quality Assurance.
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Begroting
De begroting is gesplitst in de vier omvang variabelen: <later>

A. Berichtenboxapplicatie
Werkzaamheden Uren

Functioneel Ontwerp

Technisch Ontwerp en systeemdocumentatie

Ontwikkeling

Testen

Advisering

B. Authenticatie-omgeving
Werkzaamheden Uren

Functioneel Ontwerp

Technisch Ontwerp en systeemdocumentatie

Ontwikkeling

Testen

Advisering

C. Beheerapplicatie
Werkzaamheden Uren

Functioneel Ontwerp

Technisch Ontwerp en systeemdocumentatie

Ontwikkeling

Testen

Advisering

D. Servicedesk
Werkzaamheden Uren

Advisering en documentatie (procedures)
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Planning
Deze analyse valt in categorie: 
categorie verwachte afwijking toelichting
1 t/m 10% met een geringe afwijking behoeft amper rekening te worden gehouden
2 t/m 25% de kans op een substantiële afwijking t.o.v. het initiële budget is reëel aanwe-

zig
3 meer dan 25% gegeven het huidige informatieniveau is een substantiële afwijking t.o.v. het 

initiële budget onvermijdelijk

Afhandeling en kwaliteitscontrole
Gevraagde:
A. Akkoord op deze lijn en oplossingsrichting.

Ja / Nee
B. .........

Totaal aantal te besteden 
uren:

Gewenste reactiedatum 
Opdrachtgever:

Akkoord Opdrachtgever Uit-
voering:

Datum akkoord:

Kwaliteitscontrole intern 
(wie?):

Inhen; Naloo; Kavel; Olslo

Afkortingen 
Afkorting Betekenis

ICTU ICT Uitvoeringsorganisatie

AvB Antwoord voor Bedrijven

BB BerichtenBox

BI Bevoegde Instantie

DK DigiKoppeling

OSB OverheidServiceBus

OIN Overheidsidentificatienummer
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