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Stand van zaken 

Al enige tijd loopt er een actie om te bepalen hoe de gegevens van het kadaster ter beschikking 

worden gesteld aan de gemeentelijke processen.  

 

Op 23-10-2013 hebben Frank Terpstra; Maarten vd Broek en Marcel Reuvers bij elkaar gezeten 

voor overleg n.a.v. de impact-analyse. Uitkomst was dat gemeentelijk datadistributie vooral moet 

worden ingevuld door realisatie van StUF BG interface 

Op 18-11-2013 is er in Utrecht gesproken met Ellen Debats over mogelijk/onmogelijkheden van 

mapping van BRK Levering Product Model naar StUF BG. 

Op 21-11-2013 was er een gesprek gepland met Maarten vd Broek over het uitwerken van de 

mapping, dat is geannuleerd omdat Maarten vanuit King andere prioriteiten kreeg: WOZ en NHR. 

(de strippenkaart voor 2013 was bijna op.) 

Op 12-12-2013 heeft Frank Terpstra een presentatie gegeven op het gebruikers/leveranciers 

overleg van het Kadaster over de visie van KING op korte en lange termijn. 

 

Op 15-05-2013 is er een overleg geweest met vertegenwoordigers van Rotterdam, Den Haag, 

PinkRoccade, Centric, Vicrea, NedGraphics, Kadaster, KING. Daar is vanuit de processen gekeken 

naar de noodzaak en behoefte om de BRK-Levering te vertalen naar StUF-BG. 

Urgentie: Halfweg volgend jaar worden geen AKR leveringen meer gedaan.  

Algemene indruk is dat de gegevens uit de BRK vertaald kunnen worden naar StUF-BG. Daarbij 

wordt wel de vraag gesteld waarom je dat zou moeten doen als ze binnengemeentelijk vanuit 

eigen administraties worden gebruikt. 

Vervolgacties 

1. Den Haag geeft via Use-cases aan waarom vertaling naar StUF-BG noodzakelijk is om 

gebeurtenisgericht te gaan werken. 

2. KING start met het opstellen van de (functionele) vertaling. Hoe en waar het ingezet wordt 

is des leveranciers. 

3. Er lopen acties om te kijken of het handig is om het proces van “opnemen/gebruiken van 

BRK gegevens in gemeentelijke processen” vorm te gegeven conform de aanpak van NUP 

(proces- en producteisen). Dat wil zeggen dat vanuit de processen wordt gekeken naar de 

noodzakelijke koppelvlakken en inhoud, en dat er niet gelijk nar de techniek wordt 

gesprongen. 

 


