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Context Dit wijzigingsverzoek is opgesteld in de context van de ontwikkeling van de 
specificatie van het koppelvlak tussen de (binnengemeentelijke)  BAG en GBA 
administraties.  

Relevante 
artefacten 

[1] Berichtencatalogus BAG (bg0310) 
[2] Proceshandreiking gba-bag versie 1.01 
[3] Koppelvlakbeschrijving BAG-GBA obv StUF 3 01 v 0 5 
[4] Bijlage A bij Koppelvlakbeschrijving BAG-GBA obv StUF 3.01 versie 0.62 

Probleem 
stelling 

Voor gebeurtenissen die voor GBA relevant  geacht worden, stuurt de 
gemeentelijke BAG applicatie kennisgevingen naar de gemeentelijke GBA 
applicatie. Daarbij is het wenselijk dat de GBA applicatie in staat is om, aan de 
hand van de inhoud van de kennisgeving,  te bepalen of en hoe het bericht 
verwerkt dient te worden.  
 
Daarbij is het gegeven met de naam gebruiksdoel van belang.  Van een 
leverancier van GBA administratie-applicaties hebben hun klanten (gemeenten), 
die met burgerzakenapplicatie van die leverancier werken, aangegeven dat, in 
sommige gevallen, het ontbreken van het gegeven gebruiksdoel een 
tekortkoming is van het huidige BAG-GBA koppelvlak. Het gegeven gebruiksdoel 
ontbreekt in voorkomende gevallen in bepaalde berichten die in de BAG 
berichtencatalogus zijn gedefinieerd. Leverancier noemt daar bij gebeurtenis 
Melding gebruiksgereed als voorbeeld.  
 
Meer in het algemeen hebben leveranciers aangegeven dat het wenselijk is te 
onderzoeken of er gegevens aan de berichtencatalogus  BAG dienen te worden 
toegevoegd om te bereiken dat de GBA kennisgevingen vanuit de BAG adequaat 
kan verwerken. 

Probleem 
analyse 

Zie ook de tabel in Bijlage A. 
 

1. In [2] is beschreven welke BAG gebeurtenissen nu voor de GBA relevant 
worden geacht. Voor sommige BAG gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld  
Melding gebruiksgereed, is in [2] voorzien dat zij mogelijk in de toekomst 
relevant zijn voor GBA, maar is in [2] gesteld dat deze nu nog niet door 
(deze versie van) het koppelvlak worden ondersteund. 
 

2. Voor de gebeurtenis Melding gebruiksgereed is weliswaar een 
berichtdefinitie opgenomen in [1], maar ontbreekt  het gegeven 
gebruiksdoel in de bericht en entiteit definitie.  Zou het bericht nu op het 
koppelvlak ondersteunt moeten gaan worden, dan is de bericht- en 
entiteit definitie in [1] van dat bericht dus nu inderdaad niet geschikt, en 



is een aanpassing  van [1] nodig. Ook een aanpassing van [2], [3], en [4] is 
dan nodig, immers Melding gebruiksgereed valt nu buiten het koppelvlak. 
 

3. Voor overige gebeurtenissen die volgens [2] nu nog niet door het 
koppelvlak ondersteund dienen te worden, is nadere analyse benodigd 
om te bepalen of dergelijke gebeurtenissen  door de huidige bericht- en 
entiteit definities in de Berichtencatalogus BAG (bg0310) voldoende zijn 
gedefinieerd om adequaat door de GBA te kunnen worden verwerkt. 
Mogelijk dat deze nadere analyse uitwijst dat gegevensdefinities in [1] 
voor dergelijke overige gebeurtenissen ontbreken. Nadere analyse houdt 
in dit geval een uitbreiding/evaluatie  in van m.n. [2], [3] en [4] mogelijk 
gevolgd door een wijziging van [1]. 

 
4. Voor gebeurtenissen die volgens [2] nu wel op het koppelvlak dienen te 

worden ondersteund is in Bijlage A opgenomen of het gebruiksdoel 
mogelijk ongewenst ontbreekt in de berichtdefinitie.  

 
5. Voor gebeurtenissen die volgens [2] nu wel op het koppelvlak dienen te 

worden ondersteund is wellicht nadere analyse nodig om uit te wijzen of 
overige gegevens in de berichtdefinitie ontbreken. Reeds uitgevoerd 
controle door specialisten van overige leveranciers en een inspectie van 
de huidige bericht en entiteit definities geven hiervoor geen indicatie. 

 
6. In [1] zijn berichten over gebeurtenissen opgenomen die waarschijnlijk 

onterecht niet zijn opgenomen in de vigerende versie van de 
proceshandreiking [2]. Een overzicht van dergelijke  gebeurtenissen en 
het huidige en gewenste voorkomen van het gegeven gebruiksdoel in de 
bij de gebeurtenis behorende berichten in opgenomen in Bijlage A. 

 
7. Voor gebeurtenissen die volgens [2] toekomst zijn is eveneens in Bijlage A 

opgenomen waar mogelijk het gebruiksdoel ongewenst ontbreekt in de 
berichtdefinities. 

 
8. Concluderend: 

a. Is de correspondentie tussen de proces definitie in [2] en de 
gebeurtenis en berichtdefinitie in [1] gebrekkig. Het is nodig [1] 
en [2], [3] en [4] met elkaar in lijn te brengen. 

b. Voor 4 van de 19 van de nu, volgens [2], te ondersteunen 
berichten, is het wenselijk het gebruiksdoel alsnog in de bericht 
definitie in [1] op te nemen. 

c. Voor 3 van de 6 van de nu, volgens [2], niet voor GBA relevante 
berichten,  is het wenselijk de relevantie te heroverwegen en het 
gebruiksdoel alsnog in het bericht op te nemen. 

d. Voor 3 van de 4 van de nu, volgens [2], pas in de toekomst voor 
GBA relevante berichten,  is het wenselijk het gebruiksdoel in de 
toekomst alsnog in het bericht op te nemen. 

e. Voor 3 van de 7 van de nu niet in [2] maar wel in [1] opgenomen 
berichten, is het wenselijk het gebruiksdoel alsnog in het bericht 
op te nemen en de procesdefinitie aan te passen. 

f. Voor de nu niet in [2] maar wel in [1] opgenomen berichten, is 
het wenselijk de procesdefinitie aan te passen. 

Korte 1. In lijn brengen [2] met [1]. 



omschrijving 
gewenste 
wijziging 
 

2. Wijzigen [1] t.b.v. opnemen van gebruiksdoel in 13 van de 36 berichten. 

Details  
gewenste 
wijziging 
 

 

Reden  
 

In voorkomende gevallen is het gegeven gebruiksdoel nodig voor een adequate 
afhandeling van de gebeurtenis door processen, die gebruiksdoel-specifiek zijn, 
binnen de  GBA.  

Onderdeel  
van project 
 

Koppeling BAG GBA. 

Betrokken 
heid derde 
partijen 
 

BAG en GBA bronhouders, 
KING, 
BAG en GBA leveranciers. 

Gewenste 
realisatie  
datum van de 
wijziging 
 

 

Consequenties 
bij over 
schrijding 
realisatie 
datum 
 

 

 

  



Bijlage A. 

Legenda: 

Volgens proceshandreiking v1.01: 

Ondersteund 

Optioneel voor leverancier 

Niet relevant voor GBA 

Toekomstige versie 

Niet in proceshandreiking wel in 
Berichtencatalogus BAG (bg0310) 

Gebruiksdoel ontbreekt mogelijk ongewenst 

 

AG gebeurtenis Bericht Bevat 
gebruiksdoel 

Verlenen bouwvergunning ingrijpend bgrVBI_Lk03 J 

Samenvoegen verblijfsobjecten bgrSSVSAMEN_Lk03 J 

Splitsen verblijfsobjecten bgrSSVSPLITS_Lk03 J 

Constatering Nieuw object bgrCOG_Lk03 J 

Verlenen bouwvergunning bgrVBN_Lk03 J 

Muteren naar aanleiding van signalering bagMUT_Lk03 J 

Melding of waarneming afzien van bouw bgrMAB_Lk03 N 
Intrekken bouwvergunning bgrIBV_Lk03 N 
Geheel verdwijnen object door calamiteiten bgrVOCHEEL_Lk03 N 
Hernummeren adresseerbaar object braHNU_Lk03 N 
Ontvangen Postcode braOPC_Lk03 N 

Hernummeren adresseerbaar object (vbo) braHNU_Lk03 N 

Hoofd- nevenadres adresseerbaar object omdraaien braOHN_Lk03 N 

Melding sloop afgerond bgrMGS_Lk03 N 

Benoemen standplaats bgrBSLSP_Lk03 N 

Benoemen ligplaats bgrBSLLP_Lk03 N 

Intrekken standplaats bgrISLSP_Lk03 N 

Archivering bestaand object na constatering bagAOC_Lk03 N 

Archivering geconstateerd object bagAGO_Lk03 N 

Benoemen van een openbare ruimte braBOR_Lk03 N 
Hernoemen van een openbare ruimte braHOR_Lk03 N 
Intrekken van een openbare ruimte braIOR_Lk03 N 
Gedeeltelijk hernoemen van een openbare ruimte braGHO_Lk03 N 
Benoemen van een woonplaats braBWP_Lk03 N 
Hernoemen van een woonplaats braHWP_Lk03 N 
Intrekken van een woonplaats braIWP_Lk03 N 
Wijzigen van de grens tussen woonplaatsen braWGW_Lk03 N 
Hernoemen openbare ruimte buurgemeente braHOB_Lk03 N 

Kleine verbouwing object bgrKVO_Lk03 J 

Melding start bouw bgrMSB_Lk03 N 
Verlenen sloopvergunning bgrVSL_Lk03 N 
Ontvangst bouwaanvraag bgrOABSV_Lk03 N 

Formalisering geconstateerd object bagFGO_Lk03 N 

Beschikbaar komen ingemeten geometrie bgrBIG_Lk03 N 
Heropname legitiem gegeven bagHLG_Lk03 J 

Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteit bgrVOCDEEL_Lk03 N 

Pand onbewoonbaar bgrPNO_Lk03 N 

Melding gebruiksgereed bgrMGB_Lk03 N 
Correctie bagCOR_Lk03 J 

Ontvangst aanvraag bouw-/sloopvergunning  bestaand object bgrOABSV_Lk03 N 
Melding verandering voortgang bouw/sloop bgrVB_Lk03 N 
Intrekking sloopvergunning bgrISV_Lk03 N 
Gemeentelijke herindeling/grenscorrectie bagHER_Lk03 N 
In onderzoek plaatsen bagIO_Lk03 N 
Onderzoek object is afgerond bagOA_Lk03 N 

 


