
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Werken met het

Bronhouderportaal
“Wees niet de laatste in 

Nederland die aansluit!” 



Dit uur nemen we u mee met het volgende…

BRO Kwartaal-event

Direct na deze sessie kunt u ons benaderen voor praktische vragen, bijvoorbeeld over hoe u kunt 

inloggen en hoe u het portaal zelf kunt inrichten. En we kunnen een afspraak met u maken om u 

ook ná vandaag te helpen met uw aanleveringen.
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Wat is het Bronhouderportaal?
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Twee websites

demo.bronhouderportaal-bro.nl
voor demonstraties en om mee te oefenen

www.bronhouderportaal-bro.nl
voor dagelijks gebruik

BRO Kwartaal-event

Beide websites vereisen eigen inlogaccounts. 

Dat is nodig vanwege de beveiliging. 

Let dus op dat u het juiste account gebruikt.

Anders werkt het inloggen niet.
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Een klassieke administratie
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leverancier

kwaliteitscontroleur

klant

levering



Een spel met soms strenge spelregels
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Eén levering 
bevat één of meerdere 
brondocumenten

Deze brondocumenten
mogen in Bronhouderportaal worden 
ingezien, maar niet aangepast.

Eén afgekeurd bestand in een 
levering betekent: 

De hele levering moet opnieuw:

Repareren + Opnieuw aanleveren!

levering



Een instelbaar zaaksysteem
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Met een tweede spelregel:

In de werkstroom is veel 
configureerbaar . . .

Behalve de overdracht 
van bronhouderschap

Als bronhouder kun je wel het 
Bronhouderportaal instellen op 
‘automatisch’:



Een geodataviewer
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Groen
Een gegeven dat nog in behandeling is

Zwart
Een gegeven dat al in de BRO is opgenomen



Een archiefsysteem
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Want wettelijke verplicht
Duurzaamheid van gegevensopslag voor de lange termijn

En technisch noodzakelijk
Want de databasestructuur verandert geleidelijk

En zeer wenselijk voor bruikbaarheid
Want anders loopt het bronhouderportaalscherm over



Wat is Bronhouderportaal niet?
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een leveranciers
portaal

Het DINOloket gaat dieper
DINOloket combineert BRO-gegevens 
met eigen ondergrondgegevens

De PDOK-viewer gaat breder
PDOK combineert BRO-gegevens met 
gegevens uit andere basisregistraties

Bronhouderportaal gebruikt gegevens
van de BRO en van PDOK. Om die bijeen te brengen zodat de 
kwaliteitscontroleur alles wat nodig is om te controleren 
overzichtelijk op één scherm bij elkaar vindt.

Bronhouderportaal levert gegevens terug
aan de leverancier (zoals BRO-IDs). Zodat die 
de eigen administratie kan koppelen aan de BRO, 
bijvoorbeeld om te kunnen gaan factureren.

Niet

Niet

Niet

Wel Wel
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Waarom is het portaal belangrijk voor ú?

Voor u als leverancier
Aanleveren is steeds vaker contractueel verplicht.
Wees blij dat de overheid één aanleverportaal heeft.

Voor alle betrokkenen
U wilt niet de laatste zijn die gaat aansluiten. Toch?
De BRO is een mooie innovatieve basisregistratie aan het worden.
Nederland is een bijzonder land. Doe mee en breng de BRO tot bloei!

Voor u als bronhouder
De BRO is een wettelijke plicht. Punt.
Het portaal gebruiken is ook verplicht.
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Nederland is bijzonder...
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Aansluiting bestuursorganen | 1 juli 2019
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Aansluiting in cijfers | 1 juli 2019
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Hoe werkt het Bronhouderportaal?
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Voor u als leverancier
- Aanleveren of
- Machtiging ‘door’delegeren

Voor alle gebruikers
- Aanmelden bij de BRO
- eHerkenning 2+ regelen

Voor u als bronhouder
- Beheerder benoemen
- Collega’s autoriseren
- Projecten aanmaken
- Machtigingen aanmaken
- Leveringen controleren
- Brondocumenten vaststellen

DEMO

3



applicatie

leveranciersorganisaties

Hiërarchie in het Bronhouderportaal
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bronhouderorganisaties

projecten

machtigingen

leveringen

brondocumenten



Gebruikersrollen in het Bronhouderportaal
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Voor een bronhouder

- (BRO-)Coördinator
- Beheerder
- Bronhouder
- Interne controleur
- Interne leverancier

Voor een leverancier

- Leverancier
- Controleur



Tips

1. Welke soorten ondergrondgegevens zijn nu al aan te leveren?

2. Op welke soorten ondergrondgegevens alvast voorbereiden?

3. Welke hulp is er ná de inmiddels afgesloten implementatiefase?

1. Hoe omgaan met aansprakelijkheid bij schade

2. Hoe om te gaan met de aanpassingskosten voor de BRO

3. Hoe BRO-IDs ná levering terug te vinden voor de eigen administratie

4. Hoe vooraf te voorkomen dat een levering in het Bronhouderportaal wordt afgekeurd

1. Hoe de eigen organisatie in te richten

2. Tekstvoorbeelden vinden voor contracten en mandaten

3. Hoe de eigen ondergrondarchieven te migreren

4. Hoe de inhoudelijke controle te organiseren als je de kennis niet zelf in huis hebt

5. Hoe het bronhouderwerk zoveel mogelijk bij anderen te beleggen

6. Hoe om te gaan met terugmeldingen
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Algemeen

Voor leveranciers

Voor bronhouders
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Planning
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Wie kan helpen?
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Voor al uw vragen

www.basisregistratieondergrond.nl
of bel: 088 - 866 4999

De BRO Servicedesk helpt 
u graag verder!

De meeste bronhouders zijn al aangesloten.

Wellicht kan uw buurman u helpen.

Voor leveranciers zijn er bijeenkomsten en

proeftuinen waaraan u kunt deelnemen.

De BRO organiseert de komende maanden nog regelmatig aanleversessies, proeftuinen om 
u op weg te helpen met de BRO en het Bronhouderportaal. Deelnemen is kwestie van aanmelden.
Ook kunt u in sprintreviews meedenken en meedoen bij de doorontwikkeling van de BRO.

http://www.basisregistratieondergrond.nl/
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Expertservice BRO (beta)

https://www.expertservice-bro.nl/


Uw vragen

U weet nu wat het Bronhouderportaal is.

Uw weet waarom uw organisatie het Bronhouderportaal dient te gaan gebruiken.

U weet ook voldoende over hoe uw organisatie het Bronhouderportaal kan inrichten.

U weet in grote lijnen wat u in uw organisatie verder nog moet regelen.

Heeft u op dit moment nog vragen? Stel ze!
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Dank u voor uw aandacht!
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