
Notitie 

‘Werkwijze aansluiten leveranciers op PROD’ 

 

Inleiding 

Op het moment dat de IWT datum een feit is wil een leverancier en zijn BG(s) aan de slag kunnen op 

de productie omgeving. Om hier optimaal op voorbereid te zijn is het noodzakelijk om de aansluiting  

op productie tussen het BHKV en de leverancier in te richten en maximaal te testen. Hiervoor zijn een 

aantal handelingen noodzakelijk en deels al uitgevoerd. De basischeck als (de volgorde van) het 

openzetten van mandateringen valt buiten de scope van deze notitie.  

 

Voorbereidende handelingen 

Om een aansluiting in te richten en te testen dient de leverancier een CPA voor PROD aan te maken 

conform de handelingen voor ETO. Parallel aan het aanmaken van een CPA dienen 

toestemmingsformulieren te worden aangeleverd. Dit is een lopend proces. Het wel of niet aanwezig 

zijn van een toestemmingsformulier zal niet blokkerend zijn voor de test per aansluiting zoals 

hieronder verwoord.  

 

Test per aansluiting 

Na het installeren van een CPA aan de KOOP en leverancierskant wordt een BG naar keuze 

gemandateerd. Het BHKV wordt tijdelijk open gezet en er wordt een ping-pong test uitgevoerd. Na 

de geslaagde ping-pong test wordt een validatie van een OW document uitgevoerd.  

 

Afrondende werkzaamheden 

Na een succesvolle test van de aansluiting wordt het gezette mandaat verwijderd en het BHKV dicht 

gezet.  

 

Herhaling van de test 

Per aansluiting wordt de test richting de IWT datum nogmaals uitgevoerd om mogelijke 

infrastructurele handelingen te ondervangen. Deze wordt gepland door KOOP in overleg met de 

leverancier en vormt een onderdeel van PI26.  

 

Openstelling van het BHKV op PROD 

Het BHKV op PROD is ingericht en klaar voor de ontvangst van OW documenten. Het BHKV zal totdat 

de datum van IWT definitief is vastgesteld worden ‘dichtgezet’ voor bevoegd gezagen. Het BHKV 

wordt alleen  geopend op het moment van testen met een van de leveranciers. Tevens zal tijdelijk 

een van de BG’s een mandaat krijgen zodat een validatie van een OW document kan plaatsvinden.  


