
 

Automatisch berichtenverkeer (ABV) 

 
Bronhouders kunnen hun BGT-softwarepakket via Automatisch Berichtenverkeer (ABV) 
aansluiten op BRAVO. Mutatieberichten, vooraankondigingsberichten en abonnement-
bestanden kunnen dan via Digikoppeling uitgewisseld worden. 
 
Om automatisch berichtenverkeer met BRAVO te onderhouden dient aan de volgende primaire 
voorwaarden voldaan te worden: 
 

1. De Bronhouder beschikt over een geldig PKI Overheidscertificaat. Dit moet worden 
aangevraagd bij een zogenaamde ‘Trustlink’ (zie https://www.pkioverheid.nl/ ). 

2. De Stuurgegevens van de Bronhouder zijn op de juiste wijze ingevuld in het BRAVO portaal 
(voor instructies zie paragraaf 11.2 van de BRAVO Handleiding. [handleiding BRAVO v4.0.pdf] 

3. Nadat aan deze voorwaarden is voldaan kan de aansluiting met BRAVO op de volgende 
manieren tot stand gebracht worden: 

a. Bronhouder doorloopt (eventueel met assistentie van de leverancier van zijn BGT-
softwarepakket) zelfstandig het standaard aansluitprotocol. Een beschrijving hiervan 
kunt u hier downloaden. [Aansluitprotocol voor Automatisch Berichtenverkeer]\ 

b. Bronhouder wil geen gebruik maken van het standaard aansluitprotocol, of slaagt er 
niet in om via het standaard protocol een werkende aansluiting te realiseren. In dat 
geval kan de Bronhouder technische begeleiding door Transfer Solutions aanvragen. 
De hierbij te volgen procedure is als volgt: 

i. De Bronhouder geeft via de BGT Helpdesk (bgt@kadaster.nl ) te kennen dat 
maatwerkbegeleiding bij het aansluiten op het ABV gewenst is 

ii. SVB-BGT stuurt de Bronhouder een ondertekend  aanvraagformulier toe. 
Een voorbeeld kunt u hier downloaden. [Aanvraagformulier 
maatwerkaansluiting ABV] 

iii. Na ontvangst van het door de Bronhouder ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier spreekt het SVB-BGT de aanvraag telefonisch met de 
Bronhouder door 

iv. SVB-BGT stuurt het aanvraagformulier door naar Transfer Solutions 
v. Transfer Solutions voert in samenspraak met de Bronhouder het 

aansluittraject uit conform de in het Aanhangsel van het aanvraagformulier 
vermelde kaders 

vi. Facturering vindt achteraf plaats via het SVB-BGT 
vii. Algemene vragen over het begeleide aansluittraject kunt u richten aan uw 

SVB-BGT Regisseur 
 
Uitgebreide informatie met betrekking tot het aansluiten op het ABV (zoals endpoints en 
ophaaladressen) kunt u vinden in de FAQ. [FAQ technische aansluiting ABV v1.11.pdf] 
 
ABV BRAVO Testomgeving 
BRAVO heeft een ketentestomgeving (KTO) die via automatisch berichtenverkeer gekoppeld is met de 
Externe Testomgeving (ETO) van de Landelijke Voorziening van het Kadaster. 
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De BRAVO KTO kan door leveranciers van BGT systemen en aansluitende Bronhouders gebruikt 
worden om het automatisch berichtenverkeer te testen binnen de verticale keten (BGT systeem 
Bronhouder <-> BRAVO KTO <--> LV ETO). 
 
De url van de BRAVO KTO is: https://k-portaal.stichtingsvbbgt.nl  Gebruik van de BRAVO KTO dient u 
aan te vragen bij de BGT Helpdesk (bgt@kadaster.nl). Uitgebreide informatie met betrekking tot het 
aansluiten op het ABV (zoals endpoints en ophaaladressen) kunt u vinden in de FAQ. [FAQ technische 
aansluiting ABV v1.11.pdf] 
 
 


