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Geachte heer, mevrouw,
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontwikkelt een nieuwe
Terugmeldvoorziening (TMV 2.0). In de brief van 18 juni 2018 bent u hier nader
over geïnformeerd. In deze brief informeren wij u over het feit dat de TMV 2.0
vanaf heden in productie is genomen. Ook leest u wat u moet doen als u een
terugmelding met extra informatie ontvangt.
TMV 2.0-gebruikersinterface
Totdat de oude TMV uitgaat (zie verderop in deze brief) blijft u op de huidige
manier uw terugmeldingen ontvangen. Afnemers kunnen u vanaf nu wel
terugmeldingen met extra informatie sturen. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens,
bijlagen of een langere toelichting. In dat geval gebruikt u de TMV 2.0gebruikersinterface. U kunt de TMV 2.0-gebruikersinterface alleen via Diginetwerk
bereiken op de volgende link: https://tmv.idm.diginetwerk.net/tmv-bronhouder
Let op: u kunt dit type terugmeldingen gedurende de overgangsperiode naar de
TMV 2.0 alleen inzien, maar niet bewerken. Hiermee waarborgen we de
informatieconsistentie.
Aanvragen account
Voor het aanvragen van een account en wachtwoord voor de TMV 2.0gebruikersinterface wordt u vriendelijk verzocht de volgende gegevens van de
medeweker die met de TMV 2.0-gebruikersinterface gaat werken onder vermelding
van ‘aanvragen account TMV 2.0’ door te geven aan RvIG op info@rvig.nl:






Gemeentenaam;
OIN-nummer gemeente;
Achternaam gebruiker;
Voorletters gebruiker;
E-mailadres gebruiker.

Indien u alle gevraagde gegevens in één keer juist aanlevert, verzendt RvIG binnen
vijf werkdagen de brief met uw account- en wachtwoordgegevens.
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Gemeentelijke herindeling
Uw gemeente wordt per 1 januari 2019 heringedeeld. U kunt uw account vanaf het
ontvangen van deze brief aanvragen, maar RvIG adviseert u dat pas te doen nadat
uw gemeente heringedeeld is. In dat geval kunt een account voor de TMV 2.0gebruikersinterface aanvragen met het nieuwe OIN-nummer van uw gemeente.
Vraagt u toch onder uw oude OIN-nummer een account aan, dan zal deze na de
herindeling van uw gemeente in 2019 niet meer werken en moet u alsnog een
nieuw account aanvragen.
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Wijziging Logisch Ontwerp
RvIG zet de oude TMV in de loop van 2019 uit. Als de oude TMV uitgaat, is de TMV
2.0 vanaf dat moment de enige voorziening waarmee u terugmeldingen op de BRP
kunt ontvangen. Dit betekent dat zowel het GBA-V-berichtenverkeer als de GBA-Vwebservice voor het ontvangen van terugmeldingen verdwijnen. Hiervoor past
RvIG, conform de gemaakte afspraak in het Gebruikersoverleg (GO) van de BRP
van 7 december 2017, 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.
De verwachting is dat ingangsdatum van de LO-wijziging voor de TMV 2.0 echter
later ingaat dan aan u is gecommuniceerd. Dit raakt ook de afgesproken
implementatietermijn voor invoering. Oorzaak hiervan is onder meer 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.
Aansluiten op de TMV 2.0
Om terugmeldingen op de BRP te blijven ontvangen moet u als bijhouder van de
BRP aansluiten op de TMV 2.0. Dit kan op twee verschillende manieren:
1. Via de TMV 2.0-gebruikersinterface;
2. Via de TMV 2.0-webservice.
Iedere gemeente in de rol van bijhouder van de BRP krijgt gedurende de
overgangsperiode een account voor de TMV 2.0-gebruikersinterface. Het maximaal
aan te vragen accounts gedurende de overgangsperiode van TMV 2.0 is één per
gemeente. Daarna is dat tot drie accounts. Aan het einde van de overgangsperiode
kunt u kiezen of u de TMV 2.0-gebruikersinterface blijft gebruiken of overstapt naar
de TMV 2.0-webservice
Welke aansluitkeuze kunt u het beste maken?
De TMV 2.0-gebruikersinterface is een door RvIG ontworpen voorziening waarmee
uw gemeente in de rol van bijhouder terugmeldingen kan ontvangen, doorsturen of
afhandelen. Gebruik hiervan is gratis en kan een interessant alternatief zijn voor
gemeenten die weinig terugmeldingen ontvangen dan wel niet afhankelijk willen
zijn van een ICT-leverancier.
De TMV 2.0-webservice is bedoeld voor het aansluiten van uw eigen
terugmeldapplicatie en biedt betere integratiemogelijkheden binnen uw huidige
(terugmeld)processen. Indien u ervoor kiest dit te doen via een ICT-leverancier,
dan kunnen hier mogelijk kosten aan verbonden zijn. In dat geval zijn deze kosten
voor uw eigen rekening.
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RvIG heeft de specificaties van de TMV 2.0-webservice op haar website
gepubliceerd: https://www.rvig.nl/brp/het-melden-van-vermoedelijke-fouten-inpersoonsgegevens/tmv-2-0/tmv-2-0-bijhouders. Ook heeft RvIG de drie grootste
leveranciers van gemeenten in de rol van bijhouders geïnformeerd.
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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 in de rol van 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 nog vragen heeft over de TMV 2.0, kijkt u dan op onze website bij:
https://www.rvig.nl/brp/het-melden-van-vermoedelijke-fouten-inpersoonsgegevens/tmv-2-0/tmv-2-0-bijhouders of neem contact op met RvIG via
info@rvig.nl of 088-900 100.
Tot slot
Deze brief is ook verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders en het
hoofd informatievoorziening van uw gemeente.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

R. Maas
Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
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