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1 Aanleiding 
Dit document geeft een beknopt overzicht van de (technische) zaken die u moet regelen voordat 

u de DKD webservice kunt gebruiken. Aanleiding is het vereisen van encryptie van het 

netwerkverkeer, waaronder DKD. Vanuit diverse richtlijnen wordt er steeds meer gestuurd op 

HTTPS verkeer. Op termijn zal Stichting Inlichtingenbureau alleen nog versleuteld netwerkverkeer 

accepteren via HTTPS. Tot die tijd ondersteunen wij ook het verkeer dat via HTTP verloopt. Echter 

zal dit in dit document niet verder worden behandeld. 

 

Let op: Dit document beschrijft louter Transactiestandaard 3.1, waarbij alleen gebruik gemaakt 

wordt van HTTPS 1-zijdig TLS 1.2. De nieuwe Transactiestandard 4.0 zal als nieuw project 

aangevangen worden en wordt in dit document niet verder behandeld.  

 

Onderstaand overzicht geeft informatie over de werking van DKD webservice, waarbij er een 

onderscheid is tussen DKD-inlezen en DKD bevragen. Bij DKD Inlezen betreft het de berichten die 

gemeenten bij het Inlichtingenbureau bevragen vanuit de eigen applicatie. Bij DKD Bevragen gaat 

het juist over het bevragen van berichten via het Inlichtingenbureau richting gemeenten via de 

verwijsindex.  
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2 Randvoorwaarden  
Alvorens een gemeente met een applicatie DKD berichten mag en-/of kan inlezen dient men aan 

onderstaande randvoorwaarden te voldoen: 

 

• De root CA’s (Certificate Authority) en Intermediate certificaten zijn (indien nodig) t.b.v. 

DKD inlezen op de inlezende applicatieserver aangemaakt. Zie hiervoor hoofdstuk 4.1   

 

 De gemeente beschikt voor DKD-bevragen over een geldig PKIoverheid-certificaat die 

geconfigureerd is op de webservice van de gemeente.  Zie hiervoor hoofdstuk 4.2 

 

• De gemeente beschikt voor zowel DKD-inlezen als DKD-bevragen over een Gemnet of 

Diginetwerk aansluiting. Het Gemnet / Diginetwerk IP-subnet van de betreffende 

gemeente is bij het Inlichtingenbureau bekend en opgevoerd in haar firewall. U zorgt er  

vervolgens voor dat de inlezende gemeente is geconfigureerd voor het toestaan van 

verkeer naar het Inlichtingenbureau. Zie hoofdstuk 5.2 en 5.3 voor verdere uitleg.   

 

2.1 Planning DKD   
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3 Richtlijnen beveiligingsstandaarden  
Het Inlichtingenbureau houdt zich aan de richtlijnen van Logius, die zich op het gebied van 

informatiebeveiliging conformeren aan het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Tevens 

heeft de VNG een richtlijn vastgesteld die zich specifiek richt op de informatiebeveiliging ten 

aanzien van TLS1.2 . 

 

3.1 Cipher suites 

In de veiligheidsrichtlijn over TLS1.2 staan de Cipher suites omschreven die de DKD Inlezen 

webservice aanhoudt. PKI-overheid biedt certificaten aan die met behulp van RSA zijn 

ondertekend. Cipher suites met ECDSA i.p.v. RSA als certificaatverificatie zijn daarom niet 

toepasbaar. 

 

 
  

https://www.ncsc.nl/
file://///ad.inlichtingenbureau.nl/data/Home/IB16150/Downloads/ICT-beveiligingsrichtlijnen+voor+Transport+Layer+Security+(TLS)+(leesversie).pdf
https://www.ncsc.nl/actueel/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-tls.html


 

 

   

Technische handleiding encryptie DKD – Stichting Inlichtingenbureau  Pagina 6  

4 Certificaten 
De DKD Inlezen webservice is te bereiken via HTTPS en maakt gebruik van de TLS encryptie. 

Hiervoor heeft uw gemeente certificaten nodig.  

4.1 DKD Inlezen root CA’s 
De DKD Inlezen webservice van het inlichtingenbureau is voorzien van een KPN PKI 

overheidscertificaat G3. Heeft uw inlezende applicatie geen toegang tot internet? Dan dient u zelf 

de root CA’s in te lezen op de server waar de applicatie op draait. Deze certificaten zijn: 

 

• Staat der Nederlanden Root CA G3 certificaat. 

•• Staat der Nederlanden Organisatie CA – G3 certificaat. 

••• KPN PKIoverheid Organisatie CA – G3 certificaat. 

 
De bijbehorende certificaten kunt u downloaden via: 

https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten/ca-certificaten/kpn-g3-ca/ 

Hier vindt u ook een instructie over het gebruik van de certificaten. 

4.2 DKD Bevragen PKI overheid certificaat  
De webservice bij de gemeente dient te voorzien zijn van een PKI Overheidscertificaat. 

Leveranciers van PKI Overheidscertificaten zijn te vinden op: www.pkioverheid.nl 

 

De volgende certificaten worden ondersteund: 

Productie: 
 Root Staat der Nederlanden - G3 

o Intermediair Domein Organisatie Services 

 

 Root Staat der Nederlanden - G2 

o Intermediair  Domein Organisatie 

 

Testomgeving: 
 Root Staat der Nederlanden - G3 

o Intermediair Domein Organisatie Services 

 

 Root Staat der Nederlanden - G2 

o Intermediair  Domein Organisatie 

 

 Root TEST CA – G2 

o Intermediair  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2 
  

https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten/ca-certificaten/kpn-g3-ca/
http://www.pkioverheid.nl/
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5 DKD Inlezen realiseren 
DKD Inlezen is het ophalen van DKD gegevens via uw eigen softwarepakket, met als doel om deze 

gegevens gelijk te gebruiken.  

 

Onderstaande afbeelding geeft een weergave over het DKD Inlezen. 
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5.1 DNS resolving 
De service kan alleen benaderd worden via de complete URL en niet op het IP-adres. De DNS 

resolving geschiedt op de internet DNS. Dit kunt u testen d.m.v. door voor Gemnet en-/of 

Diginetwerk onderstaande commando’s in te voeren:  

 
IP-adres Gemnet 
 

 Nslookup dkd.inlichtingenbureau.nl 
Dit moet het IP-adres 192.168.73.73 opleveren. 
 

 Nslookup dkd.acct.inlichtingenbureau.nl (Test omgeving) 
Dit moet het IP-adres 192.168.73.93 opleveren.  

 

IP-adres Diginetwerk 
 

 Nslookup dkd.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl 

Dit moet het IP-adres 145.21.178.205 opleveren. 

 

 Nslookup dkd.acct.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl (Test omgeving) 
Dit moet het IP-adres 145.21.179.205 opleveren. 

 

5.2 Connectiviteit 
Via Gemnet en Diginetwerk zijn er verschillende mogelijkheden om de connectiviteit vast te 
stellen.  
 
Let op: Ping over Gemnet / Diginetwerk is vaak niet mogelijk om connectiviteit vast te stellen. 
Gebruik daarom een telnet tool om de connectiviteit vast te stellen vanaf de server waarop uw 
webservice draait. Bijvoorbeeld: 
 
Gemnet 

 telnet 192.168.73.73 443 
 telnet dkd.inlichtingenbureau.nl 443 

 
 

Diginetwerk 
 telnet 145.21.178.205 443 
 telnet dkd.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl 443 
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5.3 Endpoint Test omgeving 
Om vooraf te kunnen testen is er een testomgeving beschikbaar. Voor deze testomgeving zijn 

dezelfde technische voorwaarden van kracht als op de productieomgeving.  

 

Let op: Ondervindt u problemen met testen? Neem dan contact op met de servicedesk van het 

Inlichtingenbureau, via servicedesk@inlichtingenbureau.nl  
 
 
Gemnet  
 
Voor de Gemnet testomgeving maakt u gebruik van onderstaande URL: 

 
https://dkd.acct.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/Berichtnaam-versienummer> 

 

 
Diginetwerk 
 
Voor de Diginetwerk testomgeving maakt u gebruik van onderstaande URL: 

 

https://dkd.acct.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/Berichtnaam-versienummer> 

 

  

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl
http://suwi-dkd-productie.extranet.inlichtingenbureau.nl/SOAP/SuwiML/
http://suwi-dkd-productie.extranet.inlichtingenbureau.nl/SOAP/SuwiML/
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5.4 Endpoint Productie 
De DKD Inlezen webservice is uitsluitend over Gemnet en Diginetwerk te benaderen.  

 
Gemnet  
 

Voor Gemnet maakt u gebruik van onderstaande URL’s  

 

 Productieomgeving 

https://dkd.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/<Berichtnaam-versienummer> 

 

 Voorbeeld GSD-bevraging 

https://dkd.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/GSDDossierReintegratie-v0100  

 

 
Diginetwerk 
 

Voor Diginetwerk maakt u gebruik van onderstaande URL’s: 

 

 Productieomgeving 

https://dkd.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/<Berichtnaam-versienummer> 

 

 Voorbeeld GSD-bevraging 
https://dkd.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/GSDDossierReintegratie-v0100  

 
  

http://suwi-dkd-productie.extranet.inlichtingenbureau.nl/SOAP/SuwiML/
https://dkd.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/GSDDossierReintegratie-v0100
http://suwi-dkd-productie.extranet.inlichtingenbureau.nl/SOAP/SuwiML/
https://dkd.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/GSDDossierReintegratie-v0100
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6 DKD Bevragen realiseren 
 
Bij DKD bevragen wordt de webservice van de gemeente bevraagd door het Inlichtingenbureau. 
Dit om gegevens te verstrekken aan de SUWI-keten.  
 
Onderstaande afbeelding geeft een weergave over het DKD Bevragen 
 

 
 
  



 

 

   

Technische handleiding encryptie DKD – Stichting Inlichtingenbureau  Pagina 12  

6.1 Source IP-adressen Inlichtingenbureau 
Het Inlichtingenbureau zal de webservice van de gemeente via onderstaande adressen 

benaderen. 
 
Gemnet 
Productie: 192.168.73.73 

Test:  192.168.73.93 
 
Diginetwerk 
Productie: 145.21.178.205 

Test:  145.21.179.205 

 

6.2 Randvoorwaarden DKD Bevragen 
 

 De gemeente beschikt over een geldig PKIoverheid-certificaat op de webservice 

Zie hiervoor https://www.pkioverheid.nl/; 

 

 Het endpoint van de gemeente moet op publieke en-/of rijks DNS te resolven zijn;  

 

 De communicatie geschiedt op basis van HTTPS, 1-zijdig TLS 1.2 berichtenverkeer. Er 

wordt hierbij geen cliëntcertificaat meegestuurd door het Inlichtingenbureau; 
 

 Het endpoint is bereikbaar voor de webservice van het Inlichtingenbureau op TCP poort 

443, via Gemnet of Diginetwerk. 

 

6.3 Endpoint testen 

U kunt toegang krijgen tot de acceptatieomgeving voor het testen van de functionaliteiten DKD-

inlezen en DKD-bevragen. Dit werkt als volgt: 

 Stuur een mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl onder vermelding van ‘’Toegang 

testomgeving DKD tls1.2’’. Vermeld hierin de volgende gegevens:  Gemeentecode, 

gemeentenaam, voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres.   

 Na het indienen van het verzoek ontvangt u van ons binnen enkele dagen een 

gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen op de testomgeving. 

 Ga vervolgens naar https://services.acct.inlichtingenbureau.nl/portal; 

 Controleer op de acceptatie testpagina of de webservice werkt volgens de eisen van HTTPS op 

basis van TLS1.2. Dit doet u door een test bsn in te voeren.  

https://www.pkioverheid.nl/
mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl
https://www.acct.inlichtingenbureau.nl/Pages/Home.aspx
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Ervaart u problemen met inloggen op de acceptatieomgeving? Neem dan contact op me de 

Servicedesk van het Inlichtingenbureau via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 

22 

  

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl
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6.4 Endpoint aanpassen op IB-portaal 
Indien de test succesvol is verlopen moet de gemeente het endpoint aanpassen op het Portaal 

van het Inlichtingenbureau 

 

 

 

 

Voorbeeld URL: 

 

https://uitkeringen.gemeente.nl/berichtenverkeercwi/productie/gemeente/run/Bijstandsregelingen-v0400 

 

 
  

https://uitkeringen.gemeente.nl/berichtenverkeercwi/productie/gemeente/run/Bijstandsregelingen-v0400
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7 Contact 
 
Voor vragen over onze dienstverlening met betrekking tot DKD Inlezen of Bevragen, kunt u 

terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via 0800 222 11 22 of via 

servicedesk@inlichtingenbureau.nl   

 

 

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl

