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• Vervanging Massale Output (MO) door BRK Levering 
– ook: gegevensstructuur BRK op onderdelen anders dan AKR,  

met name  zakelijk recht 

• Mutatielevering per dag per kadastraal object 

• BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan 
natuurlijke (GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en 
verblijfsobjecten (BAG). 

• Administratieve gegevens zijn gecombineerd met 
kaartgegevens (perceelgeometrie) 

• BRK levering bevat: 

– de perceelsgegevens (kadastraal object) 

– de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, 
vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder; 

– de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van 
hypotheken; 

– de rechtstoestand van het perceel; 

 

 

 

 

Verandering door BRK levering 
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• Ontsluiten basis- en kerngegevens 

• Beheren publiekrechtelijke beperkingen 

• Beheren WOZ 

• Beheren BAG 

• Heffen belastingen 

• Eigendommenbeheer 

• Beheer openbare ruimte 

• Opstellen ruimtelijke plannen 

• Opstellen stedenbouwkundige plannen 

• Projectontwikkeling (bijvoorbeeld Groote Wielen) 

• Verkoop/verhuur groen- en reststroken 

• Terrasvergunningen 

• Precarioheffingen 

• Bouw- en uitritvergunningen 

 
• Processen bij kadastrale informatie ‘consumers’. 

 

 

 

 

Impact op gemeentelijke processen 

3 



Scenario’s 

Afhandeling van de administratieve mutaties 

1. door het kadastraal administratiesysteem 

2. door een vertaalfunctie 

3. via hybride oplossing 

4. via gebeurtenissen 
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Data push 
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2 - Afhandeling door een vertaalfunctie 

• Traditionele data-push inrichtingsvariant 

• Proces 

– Inlezen van BRK leveringen gegevens en vertaling naar 
StUF-BG kennisgevingen via een vertaalfunctie.  

– Aanlevering van StUF-BG mutaties aan het 
gegevensdistributiesysteem door de vertaalfunctie 

– Distributie van kadastrale gegevens aan afnemers door 
het gegevensdistributiesysteem 

 

• Kenmerken 

– De vertaalfunctie kan vorm worden gegeven in de 
servicebus, het gegevensdistributiesysteem of in een 
losse applicatie (uitgekleed kadastraal systeem). 

– (Volledig) kadastraal systeem is niet meer nodig. 
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Proces 

Gedaan (ism Dataland / Geo Beraad) 

• Ja, er is snel, behoefte aan gedefinieerde set StUF-BG BRK berichten + 
Vertaling. 

• Ja, er is behoefte aan ‘gebeurtenisberichten’ 

• Ja, er is behoefte aan (ondersteuning bij) governance en 
leveranciersmanagement 

 

To do 

• Opstellen Koppelvlak  (start asap) 

– ism leveranciers & gemeenten in werkgroep 

• Openbare consultatie – start 15 april 

– Goedkeuring regiegroep -  4 juni 2015  

• Inrichten STP (start eind maart) 

• Regelen addendum (start eind maart) 

 

Daarna  

• KV komt in beheer bij KING (?) 

• Ook een versie o.b.v. StUF BG 3.20 

• Uitbreiden met gebeurtenisberichten 



Vragen? 
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