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Geachte heer, mevrouw,
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontwikkelt een nieuwe
Terugmeldvoorziening (TMV 2.0). In deze brief leest u wat er voor u als afnemer
van de BRP verandert en hoe u op de TMV 2.0 aan kunt sluiten. Bent u afnemer
binnen een gemeente? Dan geldt de informatie in deze brief ook voor u.
TMV 2.0
Met de TMV 2.0 beschikt u als afnemer straks over meer functionaliteit. U kunt
bijvoorbeeld contactgegevens en tot vijf bijlages met een terugmelding meesturen
of een extra lange toelichting schrijven. Hiermee verhogen we de kwaliteit van
terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de gegevens in de BRP. Meer
informatie en de mogelijke impact van de TMV 2.0 op uw organisatie, vindt u op
https://www.rvig.nl/brp/het-melden-van-vermoedelijke-fouten-inpersoonsgegevens/tmv-2-0/tmv-2-0-afnemers.
Implementatie
Voor u als afnemer is een van de belangrijkste veranderingen het aansluiten op de
Digimeldingvoorziening van Logius. Deze voorziening zorgt voor de koppeling met
de terugmeldvoorziening. In het eerste kwartaal van 2019 gaat de TMV 2.0 live en
kunt u alleen nog maar op de BRP terugmelden via de Digimeldingvoorziening.
Verderop in deze brief vindt u daar meer informatie over.
Aansluiten
Het is belangrijk dat u tijdig aansluit op de Digimeldingvoorziening. Dit kan voor u
als afnemer op twee manieren.
1. Via de Digimelding Webservice;
2. Via het Digimelding Portaal.
Logius verzorgt de aansluitingen op Digimeldingvoorziening. RvIG heeft daar met
Logius werkafspraken over gemaakt. U ontvangt daarom van ons bericht wanneer u
contact met Logius op kunt nemen voor het starten van de aansluitprocedure.
Houdt u daarbij ook rekening met de wijziging in de standaard en catalogus per 1
februari 2019. U vindt de specificaties van het Digimelding webservicekoppelvlak in
de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS).
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Let op: u moet als organisatie altijd zelf de aansluitprocedure opstarten. Ook als u
via een ICT-leverancier gebruik wenst te maken van een Digimeldingvoorziening.
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Voorbereiden op aansluiten
Voordat u van ons bericht krijgt over het aansluiten op Digimelding, kunt al enkele
voorbereidingsmaatregelen nemen. Dit helpt u en Logius om het aansluitproces van
uw organisatie zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Om gebruik te kunnen maken van de Digimelding webservice heeft u een Public
Key Infrastructure Overheid (PKIoverheid) certificaat en een OIN nodig. U schaft
een PKIoverheid-certificaat aan bij een Trust Service Provider (TSP). Om gebruik te
kunnen maken van het Digimelding portaal dient u te beschikken over een
eHerkenningsmiddel (minimaal niveau 2) en een OIN. Indien u (nog) niet over een
van beiden beschikt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit na ontvangst van deze
brief direct aan te vragen.
Als u na livegang van de TMV 2.0 niet op een Digimeldingvoorziening bent
aangesloten, kunt geen terugmeldingen op de BRP doen. Meer informatie over het
PKIoverheid-certificaat, OIN, eHerkenning of DMKS vindt u op de Logius website.
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/

Uitnodiging webinar TMV 2.0
Op 28 juni 2018 tussen 11:00 en 12:00 uur, organiseert Logius in samenwerking
met VNG-Realisatie en RvIG een webinar over Digimelding. Het webinar volgt u
online vanaf uw eigen werkplek. Een inhoudelijk panel geeft een presentatie die u
live kunt volgen. Ook kunt u tijdens het webinar vragen stellen via de chat-functie.
De gebruikte software werkt volledig in uw browser via webinargeek.com. U hoeft
geen plugin te downloaden of een app te installeren. Via
www.webinargeek.com/doc/systeemvereisten kunt u zien of uw browser en
besturingssysteem geschikt zijn.
Wilt u of iemand anders uit uw organisatie zich aanmelden voor het webinar? Vul
dan uw naam en e-mailadres in op: https://vng.webinargeek.com/tmv20digimelding. Van webinargeek.com ontvangt u een registratiebevestiging via email. Hierin vindt u de link waarmee u enige minuten voor aanvang het webinar
kunt openen. Bewaar deze e-mail goed.
Komt het tijdstip van het webinar u niet uit? Schrijft u zich dan toch in. Net als de
deelnemers ontvangt u dan na afloop een mail met de gegeven informatie en een
link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.
VNG-Realisatie gebruikt uw gegevens alleen voor de registratiebevestiging en de
informatiemail die zij na afloop aan u sturen. Daarna verwijdert VNG-Realisatie uw
gegevens.
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Heeft u nog vragen?
Als u vragen over TMV 2.0 heeft, kunt u contact opnemen met RvIG via
info@rvig.nl of 088-900 100. Bij vragen over Digimelding en het aansluitproces
neemt u contact op met Logius via 0900-555 4555. Bij vragen over het Webinar
TMV 2.0 neemt u contact met via Michelle.Klaverstijn@logius.nl. Technische vragen
over het webinar kunt u stellen via webinar@vng.nl.
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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

Pagina 3 van 3

