
 

 

 

 

De acceptatie testomgeving (ACC) voor Werk en Inkomen is beschikbaar voor gemeenten en de 

softwareleveranciers van gemeenten. Met de acceptatie testomgeving kunt u de dienstverlening 

van het Inlichtingenbureau op het gebied van Werk en Inkomen, Onderwijs en Belastingen testen. 
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Aansluiten op ACC 
 

Aanmelden 

Gemeenten en softwareleveranciers van gemeenten kunnen op aanvraag toegang krijgen tot de 

ACC omgeving van het Inlichtingenbureau.  Hiermee is het mogelijk om aan te sluiten op het 

portaal van het Inlichtingenbureau. Aanmelden kan via het bijgevoegde aanmeldformulier.  

 

Via onze servicedesk is de technische handleiding portalen beschikbaar. Hierin staan ook de 

specificaties voor de ACC omgeving. 

 

Doorlooptijden 

Het aansluiten op de ACC omgeving heeft een eenmalige doorlooptijd van twee weken. In deze 

doorlooptijd wordt de aanvraag behandeld door onder andere het accorderen en retourneren van 

de overeenkomst en het installeren van het certificaat.  

 

Voorwaarden voor gebruik 
De ACC ondersteunt de Werk en Inkomen diensten. U kunt op de omgeving, in samenwerking met 

uw ketenpartner, de juiste werking van het versturen en ontvangen van berichten en de 

verwerking in uw software vaststellen. 

 

Voor alle diensten gelden de volgende voorwaarden: 

– De acceptatie testomgeving is geen productieomgeving en is uitsluitend bedoeld voor 

testdoeleinden. 

– Er worden géén gegevens gebruikt op de ACC die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. 

– Wij verwachten dat gebruikers de nodige expertise hebben om de acceptatie testomgeving te 

kunnen gebruiken.  

– U heeft kennis van de technische en functionele werking van het berichtenverkeer. 

– U zoekt zelf een ketenpartner om mee te testen. 

– Het is niet toegestaan om load- en/of stresstesten uit te voeren op de acceptatie testomgeving. 

– Uitgangspunt is dat testberichten niet worden bewaard.  

 

Testen op ACC 
 

Testdata 

In het kader van de AVG is het verplicht om op de acceptatie testomgeving testdata te gebruiken 

die niet herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (cliënt). Aangesloten partijen kunnen zelf 

testbestanden samenstellen met fictieve persoonsgegevens zoals BSN, adressen en email, waarbij 

bovenstaande afspraak leidend is.  

 

IB wil in de toekomst standaard testsets beschikbaar stellen voor het testen van berichtenverkeer. 

Deze testsets zijn nu nog niet beschikbaar. Hier zal later over gecommuniceerd worden. 

   

Wanneer de softwareleverancier wil testen (zonder tussenkomst van een gemeente) zal het 
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Inlichtingenbureau de leverancier hiervoor op de ACC omgeving bekend maken. De gebruiker 

ontvangt de inlogcode van het Inlichtingenbureau nadat u bent aangesloten op de acceptatie 

testomgeving. 
 

Functionaliteit 

U kunt alle berichtenstromen op de ketentestomgeving testen:  

– DKD Inlezen 

– DKD Bevragen 

– Suwi inkijk 

– Kwijtschelding 

– Re-integratie 

 

Vragen over testresultaten 

 Vragen over de aansluiting voor gemeenten en softwareleveranciers van gemeenten, (inclusief 

fouten door uitblijven ontvangst van reeds geposte berichten): Inlichtingenbureau: 0800-

2221122, servicedesk@inlichtingenbureau.nl   

 

Beschikbaarheid ACC 

De acceptatie testomgeving is in principe 24/7 benaderbaar. Hierop zijn een paar uitzonderingen; 

 Het IB behoudt zich het recht voor om de omgeving te sluiten voor 

onderhoudswerkzaamheden. 

 Het IB behoudt zich het recht voor om de omgeving te sluiten voor het releasen van software. 

 

Incidenten kunnen optreden waardoor de acceptatie testomgeving niet beschikbaar is.  

Meldt het incident bij  Inlichtingenbureau: 0800-2221122, servicedesk@inlichtingenbureau.nl   

 

Support is beschikbaar op werkdagen van 09.00 u. – 17.00 u.   

 

 

 
 


