
29 januari 2015

Ontwikkelingen in de 
keten 2015

Jeroen van der Veen

Ketenmanager BGT



2

Inhoud

1. Afgeronde ontwikkeling 2014

2. Doorontwikkeling keten 2015
• Lopende ontwikkelingen

• Automatisch berichtenverkeer

• Verdere doorontwikkeling

3. Bronhouders + gebruikers en rol bedrijven
• Certificering

• Referentiemodel voor bronhouders

• PDOK-functionaliteit voor gebruikers en bedrijven

29 januari 2015



3

1. Afgeronde ontwikkelingen 2014

 April 2014: Keten open voor initiële leveringen

 Juli 2014: Vereenvoudigd mutatieproces vastgesteld

 Juli 2014: Keten gereed voor mutaties, start begeleide productie

 Nov 2014: Certificering Software voor bronhouders gestart

 Nov 2014: Abonnementenvoorziening bij SVB-BGT

 Dec 2014: Publicatie berichtenstandaard v1.2

29 januari 2015
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1. Gezamenlijke kerstboodschap
“De BGT-ketenpartners, GeoBusiness Nederland en leveranciers 
willen wij daarom gezamenlijk benadrukken dat er nu al 
aangeleverd kan worden en dat de BGT-software om dit te doen 
beschikbaar is.”

Dit hoeft niet te wachten op 

nieuwe releases van de keten.

Follow-up:

• Informeren en afstemmen 

aansluitplanning SVB / leveranciers

• In Q1 proefdraaien 

met abonnementen/actualisatie
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Fact & figures BGT-keten

Aantal initiële leveringen 7 (ca. 2% areaal NL)

Aantal BGT-objecten Ca. 1,3 miljoen

Aantal plaatsbepalingspunten Ca. 4,9 miljoen

Verhouding IMBGT/IMGEO objecten 52/48%

Aantal helpdesk meldingen 2e helft 2014: 329
Oplopend naar >80 per maand

Aantal downloads PDOK/BGT >160.000 per maand

Aantal views PDOK/BGT >700.000 per maand

29 januari 2015



6

2. Doorontwikkeling 2015 – korte termijn

• Januari: abonnementen PDOK + verbetering viewer
https://bgtweb.pleio.nl/blog/view/30268492/nieuwe-bgt-functionaliteiten-in-pdok

• Februari: automatisch berichtenverkeer tussen SVB en LV-BGT

29 januari 2015
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2. Doorontwikkeling 2015 – Geonovum

• Rust aan het standaarden front tot einde transitie

• Berichtenstandaard v1.2 i.v.m. vereenvoudigd mutatieproces.

• Per 2016 onderdeel van BGT-regelgeving:
o Scheiden verticaal (BGT) en horizontaal (BOR) verkeer

o Redactionele verbeteringen

• Geen impact op bestaande functionaliteit en leveringen:
o Initiële en mutatie leveringen blijven werken cf huidige berichtenstandaard 1.1.1

o Nieuw schema v1.2 alleen nodig tbv optionele vooraankondiging

• Verder: herziening puntsymbolen, wg visualisatie

• Verder: publicatie werkafspraken waar nodig
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2. Automatisch berichtenverkeer
• Basiskanaal voor uitwisseling tussen SVB en LV

• Aanvullend & optioneel kanaal voor bronhouders

• Alleen voor de bijhouding, niet voor initiële leveringen:

• Mutaties versturen

• Actualisaties ontvangen

• Vooraankondigingen verwerken

• Toepassing Digikoppeling 3.0 WUS t.b.v. logistieke laag

• Logius aangehaakt voor expertise en ondersteuning Digikoppeling

• Lessons learned SVB-LV delen met leveranciers/bronhouders

• V.a. maart 2015 gelegenheid 1-op-1 testen met berichtenverkeer
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2. Planning implementatie berichtenverkeer

10

Jan Feb Mrt Apr Mei jun 

Realisatie koppelvlak SVB-LV

Realisatie koppelvlak SVB-BH

Technisch testen (keten+leveranciers)

Proefdraaien

Certificering niveau “automatisch”

Ondersteuning Logius 

Aansluiten bronhouders (productie) 
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Verdere doorontwikkeling 2015

• Afronden PDOK/BGT

• Doorontwikkelen abonnementen (release 2+3)

• Finetunen visualisatie, viewservices en viewer

• Terug- en mutatiemeldingen:

• PoC Kadaster met lichte oplossing (a la BRT) publieksmeldingen

• Mutatiemeldsysteem in voorbereiding door SVB-BGT

• N.t.b. samenhang tussen terug- en mutatiemeldingen

• Vergroten doorvoercapaciteit keten

• Verhogen frequentie doorzetting LV-PDOK

• Opschalen infrastructuur waar nodig

• Optimalisaties performance ketenschakels

29 januari 2015



12 29 januari 2015



13

3. Bronhouders, gebruikers en rol bedrijven
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3. Certificering Software Bronhouders

Certificeringsniveaus

• BASIS =   Initiële levering + mutaties

• UITGEBREID =   BASIS + actualisatie

• AUTOMATISCH =   BASIS + actualisatie + berichtenverkeer
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3. Svz januari:

29 januari 2015

• 3 leveranciers met 5 producten 
voor niveau BASIS

• Certificeren niveau UITGEBREID 
mogelijk na afronding proefdraaien 
actualisatie Q1 

• Certificeren niveau AUTOMATISCH 
einde van Q2

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
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3. Referentiemodel BGT functionaliteit

• Bronhouders inzicht geven in benodigde IT-functionaliteit:
• afhankelijk van type bronhouder en ambitie

• in context van wettelijke BGT taken

• Mede op grond van signalen vanuit leveranciers (vraagarticulatie)

• Aandachtspunt: te nauwe verknoping van BGT-processen/systemen 
met gebruikstoepassingen en andere (basis-)registraties. 

• Primair om bronhouders te helpen zelf bewuste keuzes te maken

• Bedrijven kunnen hun aanbod zelf relateren aan het referentiemodel

• Opdracht SVB/I&M/Geonovum aan Chris Stiggelbout

• Valideren referentiemodel door kopgroep en leveranciers feb 2015

• Publicatie maart 2015
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BGT gebruiken: aanhaken bij sectoren

• In 2015 actieve doelgroepenbenadering voor gebruik

• Aanhaken bij al aanwezige vormen van organisatie en 
standaardisatie. Lopende initiatieven o.a.:

o Netbeheerders

o BOR: ontwikkeling IMBOR door CROW

o Water: Waterinfodag, Rioned, VWIN

o Vastgoed / bouw: NLCS, CB-NL, BIM

o Verkeer en vervoer: CROW, SWOV

o Basisregistraties: BAG-BGT afstemming, BRT (Kadaster)

29 januari 2015
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BGT via PDOK: voor gebruikers & bedrijven

• PDOK-functionaliteit voor gebruik BGT is beschikbaar

• Open data

• In drie smaken:

• Downloadbare kaartbladen als GML-extracten

• Tiled viewservices WMTS/TMS

• BGT als dataset in generieke PDOK-viewer

• Snelle toename in gebruik v.a. Q3 2014, per maand:

• >700.000 pageviews webservices

• >160.000 gedownloade kaartbladen
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Downloadbare GML-extracten

• In abonnementsvorm voor 
meerdere kaartbladen

• Ontdubbeld

• Met of zonder 
plaatsbepalingspunten

• Of heel NL in 1x
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Voorzieningen voor overgang GBKN->BGT

Voor bestaande GBKN-gebruikers:

• Voorziening voor lijngericht BGT leveren (v.a. april 2015)

• Voorziening voor plantopografie (blijft beschikbaar in 2015)
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