
 

Tekstvoorbeelden BRO-clausules Provincies  

In dit artikel vindt u tekstvoorbeelden van provincies voor een BRO-clausule in contracten.   

Disclaimer 

We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de contracten met uw 

opdrachtnemers af te sluiten. Aan deze voorbeeldteksten kan dan ook geen enkel recht worden 

ontleend. Deze teksten zijn door bronhouders ter beschikking gesteld als voorbeeld. Het Ministerie 

BZK is niet aansprakelijk voor het hergebruik van de teksten, of onderdelen daarvan, door derden 

in welke contract dan ook. Het doel van het delen van deze teksten is slechts het geven van een 

voorbeeld van hoe medeoverheden (c.q. bronhouders) deze contract-clausules formuleren. Deze 

voorbeelden dienen altijd naar eigen context te worden vertaald als ze worden hergebruikt.  

 

Beschrijving 

In dit artikel vindt u een tekstvoorbeeld van een provincie voor een BRO-clausule om op te nemen 

als apart artikel of aparte clausule in uw contracten. 

 

Voorbeeld 

 

Wet Basisregistratie ondergrond (Bro) 

1. Op deze opdracht is de Wet Basisregistratie ondergrond (Bro) van toepassing. De 

Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en ziet toe 

op de registratie van ondergrondgegevens. De levering van BRO-gegevens vindt uitsluitend plaats 

via het Bronhouderportaal BRO. De invoering van de BRO is een programma dat tot 2023 

tranchegewijs gerealiseerd wordt. Per tranche komen er nieuwe registratieobjecten bij waarop de 

leveringsplicht, de gebruiksplicht, meldplicht en onderzoeksplicht van toepassing zullen zijn. Voor 

nadere informatie over de BRO verwijzen wij u naar https://www.basisregistratieondergrond.nl.  

 

2. De Landelijke voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register van 

organisaties, bestaande uit de organisatienaam en het KvK-nummer van de betreffende 

organisatie. Om gegevens te kunnen aanleveren aan de LV BRO dient opdrachtnemer en eventuele 

opdrachtnemers in de aanleverketen zich eenmalig aan te melden via de BRO Servicedesk. 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, 

dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een 

handleiding voor het bronhouderportaal zijn te vinden op de website BRO Productomgeving met de 

volgende URL https://www.bro-productomgeving.nl/.    

Als kvk-nummer van de bronhouder dient <8-cijferig kvk-nummer van de gemeente> te worden 

ingevuld in de metadata.   

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen nadat deze 

compleet zijn (inwinning en analyse) te leveren via het Bronhouderportaal BRO met de volgende 

URL: www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen 

met e-herkenning 2+.  

De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te 

vervallen.  

 

https://www.basisregistratieondergrond.nl/
https://www.bro-productomgeving.nl/
http://www.bronhouderportaal-bro.nl/


3. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de 

verplichtingen die voor de provincie <naam> voortvloeien uit de Wet Basisregistratie ondergrond, 

waaronder het namens de provincie <naam> uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de LV BRO. 

4. De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de 

opdracht relevante gegevens. 

5. Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient 

de opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens 

opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor 

geldende procedure. 

6. Als de opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het werk ondergrondgegevens 

produceert, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. 

7. De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat 

(IMBRO-XML) binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren 

aan het bronhouderportaal BRO. Als afgeweken wordt van het IMBRO-formaat dient aangegeven 

te worden waarom. 

8. Als de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal BRO onjuist 

blijken te zijn (d.i. gegevens voldoen niet aan de validatietoets, de inhoudelijke 

kwaliteitsbeoordeling (plausibiliteit) of er is een terugmelding gedaan n.a.v. twijfel over de 

juistheid van een gegeven), dient de opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om 

deze onjuistheid te corrigeren. 

 

 

 

 

Bronnen 

Met dank aan: 

Provincie Drenthe 

Provincie Noord-Holland 


