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Betreft Call to action aansluiten Digimeldingvoorziening

Geachte heer, mevrouw,
In onze brief van 18 juni 2018 bent u als afnemer van de BRP nader geïnformeerd
over het doen van terugmeldingen op de BRP via de Digimeldingvoorziening. In de
loop van 2019 is het niet meer mogelijk om terug te melden via GBA-Vberichtenverkeer van de GBA-V-webservice.
In deze brief roepen wij u op om contact op te nemen met Logius voor het
aansluiten op de Digimeldingvoorziening. Zo kunt u ook in de toekomst een
bijdrage blijven leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de BRP. Bent u
afnemer binnen een gemeente? Dan geldt de informatie in deze brief ook voor u.
Wanneer moet u terugmelden?
Bent u als afnemer een bestuursorgaan, gebruikt u authentieke gegevens uit de
BRP en heeft u gerede twijfel over de juistheid ervan? Dan bent u verplicht deze
terug te melden aan het college van burgemeesters en wethouders van de
gemeente van bijhouding (Art. 2.34 Wet BRP).
Als u echter nu niet verplicht bent om terug te melden dan bent u dat straks ook
niet; er verandert niets aan de terugmeldverplichting of afspraken die u met RvIG
in het verleden over terugmelden gemaakt heeft. Wel stimuleert RvIG actief het
terugmelden op de BRP.
Voordelen van de Digimeldingvoorziening
Terugmelden op de BRP via de Digimeldingvoorziening heeft een aantal voordelen.
Bijvoorbeeld terugmelden met contactgegevens, tot en met vijf bijlages toevoegen,
of een langere toelichting. Hiermee verhogen we de kwaliteit van terugmeldingen
en daarmee de kwaliteit van de gegevens in de BRP. Meer informatie daarover
vindt u op de website van RvIG: https://www.rvig.nl/brp/het-melden-vanvermoedelijke-fouten-in-persoonsgegevens/tmv-2-0/tmv-2-0-afnemers.
Naast het terugmelden op de BRP kunt u ook via Digimelding terugmelden op de
basisregistraties HR en BAG. Hiervoor is afstemming nodig met de Kamer van
Koophandel of het Kadaster.
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Aansluiten
Wilt u blijven terugmelden op de BRP? Dan heeft u als afnemer een aansluiting
nodig op de Digimeldingvoorziening van Logius. Dit is vanaf november 2017 op
twee verschillende manieren mogelijk:
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1. Via de Digimeldingwebservice;
2. Via het Digimeldingportaal.
Logius verzorgt de aansluitingen op Digimeldingvoorziening. Logius werkt hierbij op
basis van een best effort planning. Dat wil zeggen: hoe sneller u contact opneemt
met Logius, hoe eerder u wordt geplaatst in de planning en de aansluitprocedure
gestart kan worden. Heeft u op dit moment bij Logius al een aansluittraject lopen
voor de Digimeldingvoorziening in verband met terugmelden op de BRP? Dan hoeft
u niet nog een keer met Logius contact op te nemen.
Welke aansluitkeuze kunt u het beste maken?
De Digimeldingwebservice is met name interessant voor afnemers die een hoog
volume aan terugmeldingen verwerken of gebruikmaken van eigen
terugmeldapplicaties. Om gebruik te kunnen maken van de Digimelding Webservice
heeft u een Public Key Infrastructure Overheid (PKIoverheid)-certificaat en een OIN
nodig. U kunt een PKIoverheid-certificaat aanschaffen bij een Trust Service Provider
(TSP).
Het Digimeldingportaal is een laagdrempelig alternatief voor het doen van
terugmeldingen. Het is met name interessant voor partijen die een laag volume aan
terugmeldingen verwerken, geen eigen terugmeldapplicaties hebben of geen
PKIoverheid-certificaat willen aanschaffen. Om gebruik te kunnen maken van het
Digimeldingportaal dient u te beschikken over een eHerkenningsmiddel (minimaal
niveau 2) en een OIN.
In de brief van 18 juni heeft RvIG u geadviseerd om zo snel mogelijk te starten met
het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat, OIN of eHerkenningsmiddel indien
daarover nog niet beschikt. Heeft u dat nog niet gedaan dan kunt u meer informatie
daarover vinden u op de website van Logius.
PKIoverheid-certificaat
OIN aanvragen
Aansluiten op
eHerkenning
DMKS

https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/aanschaffen/
https://www.logius.nl/ondersteuning/organisatieidentificatienummer-oin/
https://www.logius.nl/diensten/eherkenning/aansluiten/
https://www.logius.nl/standaarden/digimelding/
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Heeft u een ICT-leverancier?
Dan is het belangrijk dat u uw leverancier opdracht geeft de aansluiting voor uw
organisatie te realiseren. Logius heeft met een groot aantal leveranciers al een
technische (test)verbinding tussen hun terugmeldapplicaties en de
Digimeldingvoorziening gerealiseerd. Maar let op: u moet als organisatie altijd zelf
de aansluitprocedure bij Logius opstarten dan wel een eventueel PKIoverheidcertificaat aanschaffen of OIN aanvragen op de wijze zoals hierboven beschreven.
Uw ICT-leverancier moet er ook voor zorgen dat uw PKIoverheid-certificaat en OIN
op de juiste manier in de terugmeldapplicatie van uw ICT-leverancier wordt
ingebouwd.
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Wijzing Logisch Ontwerp
Het GBA-V-berichtenverkeer en de GBA-V-webservice voor het ontvangen van
terugmeldingen gaan verdwijnen. Conform de gemaakte afspraak in het
Gebruikersoverleg (GO) van de BRP van 7 december 2017 past RvIG hiervoor het
Logisch Ontwerp (LO) aan. Dit doet RvIG volgens de procedure voor de
‘tussentijdse wijziging van het Logisch Ontwerp’, zoals vastgelegd in de
‘Wijzigingsprocedure Logisch Ontwerp GBA’. De voorbereiding hiervoor is bijna
afgerond.
Wij verwachten dat de ingangsdatum van de LO-wijziging voor de TMV 2.0 later
ingaat dan aan u is gecommuniceerd. Dit raakt ook de afgesproken
implementatietermijn voor invoering. Oorzaak hiervan is onder andere het later
ingaan van de LO-wijziging voor het Levenloos geboren kind. Tijdens het GO BRP
van 6 december 2018 zal RvIG de formele aankondiging van de LO-wijziging doen
en een nieuwe einddatum van de implementatietermijn voorstellen. Dit is dan
tevens de nieuwe datum waarop de LO-wijziging in werking treedt en de uiterste
datum waarop uw organisatie op de Digimeldingvoorziening aangesloten moet zijn.
Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de Digimeldingvoorziening of het aansluitproces neemt u contact op
met Logius via 0900-555 4555 of servicecentrum@logius.nl. Bij overige vragen
over terugmelden kunt u contact opnemen met RvIG via info@rvig.nl of 088-900
100.
Tot slot
Deze brief is ook verstuurd aan de directeur/algemeen bestuurder en de
manager/hoofd informatie van uw organisatie.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

R. Maas
Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
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