
De Berichten Verzend Service 
(BVS) is een voorziening voor 
het geautomatiseerd (en 

desgewenst massaal) versturen van berichten naar 
de Berichten box voor bedrijven en op termijn ook 
naar de Berichtenbox voor burgers. De BVS maakt 
het overbodig dat overheidsorganisaties zelf aan-
sluiten op de twee berichtenboxen. Via één aanslui-
ting op de BVS zijn overheden in staat alle digitale 
berichten te versturen naar zowel ondernemers als 
burgers.

Wat is de BVS? 
Met de BVS verstuurt u digitale berichten uit al uw primaire proces-
sen naar ondernemers en op termijn ook naar burgers. De voorzie-
ning controleert of de geadresseerde onderneming een 
Berichtenbox heeft. Deze controle bestaat uit een raadpleging van 
het Handelsregister op de aanwezigheid van een berichtenboxnaam 
bij het opgegeven KvK-nummer. Als er een berichtenboxnaam 
gevonden wordt, verzendt de BVS het bericht naar de berichtenbox. 
De BVS houdt hiervan een registratie bij, zodat u achteraf kunt 
aantonen dat u een bericht met succes heeft verzonden. Eventuele 
uitval wordt ook zichtbaar gemaakt, zodat u het bericht opnieuw 
kunt aanbieden.

Berichten 
Verzend Service

In 2017 moeten ondernemers digitaal zaken 
kunnen doen met de overheid. Daarom wil de 
overheid haar dienstverlening volledig digitaal 
aanbieden. e-Overheid voor Bedrijven (e-OvB) 
biedt u als overheidsorganisatie hiervoor een 
aantal generieke digitale voorzieningen. U kunt 
deze voorzieningen eenvoudig gebruiken om 
digitaal zaken te doen met ondernemers en 
burgers. e-OvB is onderdeel van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  
en houdt zich bezig met beheer, uitrol en door-
ontwikkeling van deze voorzieningen. e-OvB 
adviseert en ondersteunt overheidsorganisaties 
binnen én buiten het Ministerie van 
Economische Zaken.



De BVS is nog in ontwikkeling:
•   Vanaf versie 2.0 kan de BVS ook berichten aanbieden aan  

de Berichtenbox voor burgers. Deze functionaliteit is naar 
verwachting vanaf eind Q1 2017 beschikbaar.

•  Vooralsnog is de voorziening alleen inzetbaar bij uitvoerings-
organisaties van het Ministerie van Economische Zaken; vanaf  
het tweede kwartaal van 2017 kunnen ook andere overheids-
organisaties in Nederland de BVS gebruiken;

•  Op termijn zal de BVS ook in staat zijn om geautomatiseerd 
berichten met zeer grote bijlagen naar de berichtenbox te  
versturen. Deze grootte sluit aan bij de mogelijkheden die de 
berichtenbox biedt: 20 bijlagen, maximale grootte van 100 MB 
per bijlage, met een maximale berichtgrootte van 1,5 GB.

Waarom de BVS?
Ondernemers en burgers verwachten in toenemende mate hun post 
van de overheid digitaal te ontvangen. De overheid heeft hiervoor 
de Berichtenbox voor bedrijven en de Berichtenbox voor burgers 
ontwikkeld. Om daarvan gebruik te kunnen maken sluit elke 
overheidsorganisatie zelf aan op de beide berichtenboxen en zullen 
toekomstige wijzigingen zelf door de overheidsorganisaties doorge-
voerd moeten worden. De BVS neemt dit overheidsorganisaties uit 
handen door als generieke, centraal beheerde aansluitvoorziening 
te functioneren en biedt daarmee een efficiëntere werkwijze en een 
toekomst vaste oplossing voor het digitaal versturen van berichten 
aan ondernemers en burgers.

Voordelen van de BVS? 
De BVS biedt u als overheidsorganisatie de volgende voordelen:
•  Eén voorziening voor het eenvoudig en geautomatiseerd afleveren 

van digitale berichten aan bedrijven en burgers.
•  Garantie op aflevering van berichten. Door monitoring wordt 

bewijsvoering over aflevering van berichten mogelijk.
•  De voorzieningen om aan te sluiten op de berichtenbox worden 

op één plaats ontwikkeld en beheerd, en op vele plaatsen 
gebruikt. Specialistische kennis over digitaal versturen van post 
naar ondernemers is zeker gesteld. Daardoor hoeft uw organisatie 
de ontwikkelingen op dat gebied niet tot in detail te volgen en 
door te voeren. Dat wordt immers voor u gedaan. Het resultaat 
voor uw organisatie is een betere efficiency en kostenbesparing.

•  Het proces van het versturen van digitale berichten is te volgen. 
De BVS houdt de afhandeling van de berichten bij. U heeft inzicht 
in de verwerking van berichten door een geautomatiseerde 
terugkoppeling én gebruikersvriendelijke schermen in de BVS.

•  Aanpassingen in de berichtenboxvoorzieningen van de overheid 
kunnen op één plaats centraal worden doorgevoerd met beperkte 
impact op de aangesloten dienstverleningsprocessen.

In aanvulling op de Berichtenbox levert digitale verzending van 
grote aantallen berichten via de BVS verdere besparingen op. 
Bijvoorbeeld op porto- en afhandelingskosten en ook op druk-  
of printkosten.
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Deze factsheet maakt deel uit van een serie factsheets, die de generieke, digitale 
voorzieningen beschrijft die e-Overheid voor Bedrijven aanbiedt plus drie 
algemene factsheets:

Factsheets voorzieningen:

Toegangsverleningservice (TVS) 

Generiek Machtigingenregister voor Ondernemers (GMO) 

Berichtenbox voor bedrijven 

Berichten Verzend Service (BVS) 

Algemene factsheets:

e-Overheid voor Bedrijven (e-OvB) 

Samenwerkende Catalogi (SC) 

Meer informatie
Wilt u ook gebruik maken van de voordelen van de BVS? Neem dan 
contact op met de servicedesk van e-Overheid voor Bedrijven. Te 
bereiken via contact@e-overheidvoorbedrijven.nl of telefonisch: 
088 - 042 42 30 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)

Samenhang met andere e-OvB voorzieningen en de 
relatie tot de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 

De BVS is een voorziening die voordelen oplevert bij verzending van 
berichten via de Berichtenbox voor bedrijven en, op termijn, via de 
Berichtenbox voor burgers aan de ondernemers en burgers. BVS is 
alleen te gebruiken in combinatie met Berichtenbox voor bedrijven 
en-of Berichtenbox voor burgers. De Berichtenbox voor bedrijven is 
in beheer bij e-OvB. De beide berichtenboxen (voor ondernemers 
en burgers) maken deel uit van de GDI.

Eigenschappen van de BVS
•  Veilig: BVS voldoet aan strenge beveiligingseisen en –normen 

voor veilige digitale gegevensuitwisseling en beveiligt tegen 
ongewenst gebruik.

•  Bewezen techniek: De BVS is ontwikkelt op een bewezen platform 
en in gebruik voor verschillende berichtstromen van EZ.

•  Eenvoudig aanpasbaar: veranderingen in de berichtenboxen 
kunnen eenvoudig doorgevoerd worden in de BVS.

•  Robuust: BVS bevat geautomatiseerde retry-mechanismes waar-
door onverhoopte problemen in de infrastructuur niet direct 
leiden tot uitval.

• Schaalbaar: De BVS is schaalbaar voor gebruik.

•  Hoog beschikbaar: BVS kent een hoge beschikbaarheid  
door dubbele uitvoering van de systemen en onderliggende 
infrastructuur.

Berichtenbox voor bedrijven en burgers
De Berichtenbox voor bedrijven en burgers is een beveiligd 
systeem voor berichtenverkeer tussen overheid en onderne-
mers en overheid en burgers. Met de berichtenbox kan 
(bedrijfs)gevoelige informatie veilig en soepel uitgewisseld 
worden tussen overheidsorganisaties en ondernemers of 
burgers. Bijvoorbeeld bij vergunningaanvragen.  
Maar ook voor beschikkingen, bezwaren, meldingen, 
inschrijvingen en registraties.
Er is een aparte factsheet van de Berichtenbox voor bedrijven 
beschikbaar.
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