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Betreft Informeren nieuwe terugmeldvoorziening

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 bijhouder
van de BRP verandert en hoe u op de TMV 2.0 aan kunt sluiten.
TMV 2.0
Met de TMV 2.0 beschikt u als bijhouder straks over meer functionaliteit. Afnemers
kunnen bijvoorbeeld tot vijf bijlages en contactgegevens met een terugmelding aan
u toesturen of een extra lange toelichting geven. Hiermee verhogen we de kwaliteit
van terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de gegevens in de BRP.
Wat verandert er?
Terugmeldingen zijn bij de TMV 2.0 niet meer automatisch gekoppeld aan een
persoonslijst. Dit komt omdat de TMV 2.0 niet meer aan de GBA-V gekoppeld en
een zelfstandige voorziening is. Ook het filteren van dubbele terugmeldingen
verandert. U krijgt voortaan alle terugmeldingen één-op-één doorgestuurd.
TMV 2.0 werkt met de Digimelding koppelvlakstandaard (Digimelding). Deze
standaard zorgt voor de koppeling tussen u als bijhouder en de TMV 2.0 van RvIG.
Op de website van Logius vindt u meer informatie over de Best Practice gebruik
DMKS tussen Landelijke Voorzieningen en Bronhouders. Meer informatie over deze
best practice en de mogelijke impact van TMV 2.0 op uw gemeente, vindt u op
https://www.rvig.nl/brp/het-melden-van-vermoedelijke-fouten-inpersoonsgegevens/tmv-2-0/tmv-2-0-bijhouders.
Het Logisch Ontwerp (LO) zal, conform afspraak in het Gebruikersoverleg (GO) van
de BRP d.d. 7 december, voor de invoering van de TMV 2.0 in overeenstemming
met de uitvoeringspraktijk worden gebracht. U ontvangt daar nog bericht over.
Aansluiten
U sluit als bijhouder aan op de TMV 2.0-webservice of de TMV 2.0gebruikersinterface. De livegang van de TMV 2.0 vindt plaats in het eerste kwartaal
van 2019. Alle bijhouders gaan dan in één keer over op de TMV 2.0 (big bang). Tot
dat moment gebruikt u de TMV 2.0-gebruikersinterface voor het inzien van een
terugmelding die contactgegevens, bijlagen of een extra lange toelichting bevat. In
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dat geval ontvangt u de melding, dat de aan u gedane terugmelding extra
informatie bevat.
Let op: u kunt deze functionaliteit alleen inzien, niet bewerken. Hiermee
waarborgen we informatieconsistentie. U blijft tot de livegang van de TMV 2.0 dus
op de huidige wijze uw terugmeldingen ontvangen en afhandelen.
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Wat moet u doen?
Op dit moment hoeft u nog geen actie te ondernemen. RvIG blijft u, onder meer via
haar website en nieuwsbrieven, informeren over de voortgang en vervolgstappen
die leiden tot de invoering van de TMV 2.0. Zodra de specificaties van de TMV 2.0webservice beschikbaar zijn, zal RvIG deze bekendmaken aan bijhouders en ICTleveranciers.
Indien u via een ICT-leverancier gebruik wenst te maken van de TMV 2.0webservice, dan is het van belang dat u daar deze leverancier afspraken maakt
over het aansluiten van uw lokale terugmeldfaciliteiten. Eventuele kosten daarvan
zijn voor uw eigen rekening.
Uiterlijk 1 oktober 2018 ontvangt u van RvIG uw accountgegevens voor de TMV
2.0-gebruikersinterface. U bent niet verplicht de TMV 2.0-gebruikersinterface te
gebruiken, maar afnemers kunnen u mogelijk wel terugmeldingen met extra
informatie sturen die u tot de livegang alleen daar kunt inzien. Er zijn geen kosten
verbonden aan het gebruik van de TMV 2.0-gebruikersinterface.
Gemeente als afnemer?
RvIG maakt in deze brief een duidelijk onderscheid tussen de gemeente als
afnemer (doet een terugmelding aan een bijhouder) en de gemeente als bijhouder
(ontvangt een terugmelding van een afnemer). De informatie in deze brief is alleen
bestemd voor de gemeente als bijhouder.
Bent u afnemer binnen een gemeente en heeft u deze brief toch ontvangen of
ingezien? Dan is het belangrijk om te weten dat de informatie in deze brief niet
voor u van toepassing is. Afnemers hebben een andere brief met voor hen
relevante informatie ontvangen.
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over de TMV 2.0, kunt u contact opnemen met RvIG via
info@rvig.nl of 088-900 100.
Tot slot
Deze brief is ook verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders van
uw gemeente.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

R. Maas
Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
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