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Agenda

1. Breaking data change

2. Overige aanpassingen V4 SWF-API

3. Uitnodigen niet-overheidspartijen

4. Vragenuurtje



Nieuwe versie API: V4

• Refactoring: We verwachten performance verbeteringen en een kortere doorlooptijd 

bij nieuwe ontwikkelingen van de SWF-API.

• De wijziging vindt zowel op de preproductie- als productieomgeving plaats.

o Preproductie: 1 september  

o Productie: 15 september.

• Een aantal issues zijn naar verwachting met de nieuwe release opgelost.



Breaking data change

• Momenteel zijn er een aantal versies van de SWF-API in gebruik: V2 en V3. In V4 

(nieuw) zijn een aantal refactoringslagen doorgevoerd. De meest ingrijpende hiervan, 

te weten het gebruik van een andere opslagtechnologie voor bestanden in een 

samenwerking, zorgt voor een “breaking data change”. Om die reden worden V2 en V3 

met de komst van V4 uitgefaseerd.

• Consequentie: samenwerkingen die gecreëerd werden met V2 of V3 zijn met de komst 

van V4 niet meer toegankelijk en zullen worden verwijderd. We adviseren daarom de 

gegevens die horen bij samenwerkingen die met V2 of V3 zijn aangemaakt tijdig veilig 

te stellen.



Overige wijzigingen

• Veld “productcode” toegevoegd bij endpoints voor actieverzoeken.

• In de naamgeving van de endpoints op een aantal punten “autorisaties” vervangen 

door “deelnemers” (terminologie).

• OpenAPI-spec gecorrigeerd en in lijn gebracht met de implementatie.

• Redundant veld “dossierNummer” verwijderd.

• Bij een aantal endpoints foutcodes 403 (geen rechten) en 409 (conflict) toegevoegd.

• Gebruik tijdzones consistent gemaakt (nu overal UTC).

• Veldnamen van geretourneerde JSON-objecten consistent gemaakt (leidend: de 

veldnamen die al bij notificaties werden gebruikt). Verder enige veldnamen aangepast.

• Bugs opgelost.

Voor details zie releasenotes en OpenAPI-specificatie: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/actueel/nieuws/nieuwsberi

chten/release-nieuwe-versie-samenwerkfunctionaliteit-api/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/actueel/nieuws/nieuwsberichten/release-nieuwe-versie-samenwerkfunctionaliteit-api/


Uitnodigen niet-overheidspartijen

• Was al mogelijk bij gebruik van de SWF-API, nu ook mogelijk via de SWF-GT.

• Uitnodigen van een niet-overheidspartij bij gebruik van de SWF-API: neem het KvK-

nummer en construeer hieruit een HRN (HandelsRegisterNummer, equivalent van een 

OIN bij niet-overheidspartijen). Dit HRN kan in de SWF-API, net als “echte” OIN’s, 

gebruikt worden bij het uitnodigen van een ketenpartner aan de samenwerking, 

uitzetten van een actieverzoek, etc.

• Algoritme: “00000003” + <KvK-nummer> + “0000”, dus bijvoorbeeld: een bedrijf met 

KvK-nummer 64638731 krijgt als HRN 00000003 646387310000 toegewezen. 

• Zo’n organisatie kan zowel gebruik makend van eHerkenning inloggen bij de SWF-GT, 

of via de SWF-API werken met een een PKIO-certificaat gebaseerd op het 

overeenkomstige HRN.

• Meer informatie: https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/dk/oin/

https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/dk/oin/



