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Agenda

1. Aanpassing algoritme om HRN/OIN af 

te leiden bij gebruik SWF-GT 

(webinterface SWF)

2. Ondersteuning Concurrent Versioning

3. Vragenuurtje en gelegenheid tot delen 

issues



Aanpassen algoritme om OIN/HRN af te leiden

• Huidige situatie: KvK-nummer uit eHerkenningsmiddel wordt gebruikt om informatie 

op te zoeken in NHR. Dan:

• Als de gebruiker een publiekrechtelijke identiteit is dan OIN opzoeken in de COR

• Anders: HRN berekenen op basis van KvK-nummer

• Probleem: er zijn organisaties die niét publiekrechtelijk zijn maar wél terecht een OIN 

in de COR hebben dat met de prefix “0000001” begint. Dat zijn niet-

overheidsorganisaties die wél een publieke taak hebben. Ze krijgen volgens 

bovenstaand algoritme een HRN toegewezen en geen OIN, en dat gaat fout als 

anderen hen als ketenpartner uitnodigen op basis van het OIN.

• Nieuwe situatie: KvK-nummer uit eHerkenningsmiddel wordt gebruikt om te kijken of 

er een (actieve) OIN-registratie is:

• Als dat het geval is wordt het bijbehorende OIN uit de COR gebruikt

• Als dat niet het geval is wordt een HRN berekend en wordt dat gebruikt

• En passent verbeteren we zo ook de situatie voor organisaties in de COR met 

ontbrekend KvK-nummer in de COR.



Realisatie Concurrent Versioning

• Het was nog niet mogelijk om, bij het starten van een samenwerking, verschillende 

versies van een verzoek (STAM) in het samenwerkdossier te plaatsen.

• Nu wel gerealiseerd voor de SWF-API, (nog) niet voor de SWF-GT.

• Gerealiseerd op soortgelijke wijze als bij de ”verzoek ophalen” service.

• Extra HTTP-header

X-Stam-Versie: 2

meegeven aan

POST /samenwerkingen

• Momenteel alleen major versies 1 (STAM 1.6) en 2 (STAM 2.0) toegestaan als waarden 

voor deze header

• Als de header ontbreekt wordt de oudste actuele versie meegegeven, momenteel dus 

STAM 1.6.

• Beschikbaar op de pre-omgeving vanaf 13 april.



Vragenuurtje


