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INLEIDING
Op 8 oktober 2016 treedt Logisch Ontwerp 3.10 (LO3.10) in werking. Dit Logisch Ontwerp
bestaat uit een aantal wijzigingen, te weten:
• (W05)
Synchroniciteitsbericht en Webservice Stuur PL
• (W74)
Van BOCO-norm naar NEN-norm
• (W81)
Buitenlands persoonsnummer
• (W83)
Van rechtswege vervallen reisdocumenten
• (W91)
TMV aparte mailbox
• (W96)
SHA1 naar SHA2
Daarnaast zijn er 3 andere wijzigingen die nog stammen uit Logisch Ontwerp 3.9 en welke
gefaseerd zullen worden gerealiseerd:
• (W10)
Uitbreiden voorwaarderegels
• (W25)
Tellingen
• (W62)
Verwijderen afnemersindicaties adhv lijst A-nummers

KORTE TOELICHTING
Alleen de wijzigingen W74, W83 en W96 hebben gevolgen voor afnemers.
De wijzigingen W05 en W91 hebben betrekking op bijhoudingsfunctionaliteiten en zijn voor
afnemers niet van belang. W81 betreft het opnemen van een nieuwe rubriek (buitenlands
persoonsnummer). Afnemers zullen hier echter niet voor geautoriseerd worden, zodat dit voor
hen niet van belang is1.
De 3 wijzigingen die stammen uit logisch Ontwerp 3.9 zijn ook voor afnemers relevant, maar
hebben voor henzelf geen wijzigingen tot gevolg. Deze wijzigingen worden door RvIG
gerealiseerd omdat er vele vragen om selecties en speciale queries waren, die iedere keer
speciaal geprogrammeerd en getest moesten worden. Door de uitbreiding van de selectieengine in GBA-V is bijna geen maatwerk meer nodig.

GEVOLGEN VAN DE WIJZIGINGEN
WIJZIGINGEN VOOR COMPET&T
Van BOCOBOCO-norm naar NENNEN -norm (W74)
Het gaat hier om de inhoud van de rubriek straatnaam (08.11.10). Deze rubriek is 24 tekens en
straatnamen die langer zijn worden ingekort volgens de BOCO-norm. Met ingang van Logisch
Ontwerp 3.10 gaat dat veranderen en worden de afkortingsregels van de NEN-norm (NEN 5825)
gehanteerd. Op de huidige persoonslijsten zal door gemeenten een conversie worden
uitgevoerd. Deze vindt gefaseerd plaats, gedurende een periode van 6 maanden.

1
Afnemers die spontaan zijn geautoriseerd voor de rubriek “Beschrijving document” (04.82.30) kunnen
mutatieberichten ontvangen omdat het buitenlands persoonsnummer momenteel in deze rubriek is opgenomen en
hieruit zal worden verwijderd.
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Afnemers zullen van de wijzigingen Infrastructurele wijzigingsberichten (Gv02-berichten)
ontvangen. Vanwege de invoeringsperiode van 6 maanden zullen de berichten gefaseerd
worden ontvangen. In heel Nederland gaat het om ongeveer 200.000 persoonslijsten die
wijzigen.
Van rechtswege vervallen reisdocumenten (W83)
Aan rubriek 12.35.70 “ Inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument” wordt een
waarde toegevoegd.
Naast de waardes “I” (ingehouden, ingeleverd) en “V” (vermist) wordt de waarde “R” (van
rechtswege vervallen) geïntroduceerd. COMPET&T zal aangepast worden, zodat de nieuwe
waarde vanaf LO3.10 wordt geaccepteerd.
Slechts een beperkt aantal afnemers is voor deze rubriek (ad hoc) geautoriseerd en dient dus
rekening te houden met deze nieuwe waarde.
SHA1 naar SHA2 (W96)
De huidige certificaten voor toegang tot de GBA mailbox zijn geldig tot 21 maart 2017. Er zullen
tijdig nieuwe certificaten moeten worden geïnstalleerd. Omdat er hogere eisen aan de
beveiliging worden gesteld zal men overschakelen van het SHA1 algoritme naar het SHA2
algoritme.
Gebruikers van COMPET&T hoeven zich hier echter geen zorgen over te maken. Er wordt
namelijk gebruik gemaakt van het bewerkerscertificaat van T&T en T&T zal ervoor zorgen dat
het certificaat tijdig wordt vervangen. Voor afnemers heeft dat geen gevolgen.

WIJZIGINGEN UIT LOGISCH ONTWERP 3.9
Deze wijzigingen hebben in principe geen gevolgen voor COMPET&T. Wel kan het voor
afnemers handig zijn om afnemersindicaties in GBA-V te laten verwijderen aan de hand van
een lijst A-nummers (W62).
Een dergelijk bestand kan door de afnemer zelf worden aangeleverd of kan in COMPET&T
vervaardigd worden met de Query-functie.
Omdat er geen sprake is van berichtenverkeer blijft het veld “Indicatie afnemersindicatie” in
het schaduwbestand ten onrechte op “J ” staan. Daarom zal COMPET&T worden uitgebreid
met een functie waarmee op basis van een bestand met A-nummers het veld “Indicatie
afnemersindicatie” in het schaduwbestand op “N” kan worden gezet (en indien van toepassing
ook in de E-BRP).

