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Versie Datum Naam Wijzigingen 

0.1 21-04-2016 Nielson Domburg Eerste versie 

0.2 11-01-2018 Rolf Bruijn Aanpassing backoffice 

1.0 19-2-2019 André Boom Beschrijving van de functies herzien; 

‘Helpdesk raadpleger’ toegevoegd. 

Aanvraagformulier als aanhangsel 

toegevoegd. 

1.1 19-8-2019 André Boom Aanhangsel verwijderd. Link naar 

aanvraagformulier bijgewerkt. 
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1 Inleiding 
 

Om bestanden aan te kunnen bieden aan het SVB-BGT is het voor iedere bronhouder noodzakelijk 

om te beschikken over een BRAVO-account. Nadat u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft 

ontvangen kunt u via het inlogscherm van het webportaal inloggen in BRAVO 

(https://portaal.stichtingsvbbgt.nl). 

 

 

  

https://portaal.stichtingsvbbgt.nl/
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2 Rollen en Gebruikers 
 

2.1 Verschillende Rollen in BRAVO 

Voor de verschillende gebruikers van BRAVO worden verschillende rollen onderscheiden: 

 

Rollen: Omschrijving: 

Gebruiker Standaard rol voor bronhouders 

Medewerker marktpartij Rol voor medewerkers van marktpartijen die bronhouders facilteren 

in de bijhouding 

Medewerker (SVB-BGT) Standaard rol voor medewerkers van het SVB-BGT 

Beheerder (SVB-BGT) De beheerrol voor het SVB-BGT 

Raadpleger Read only rol voor Projectleider en regisseurs van het SVB-BGT 

Helpdesk Raadpleger Read-only rol t.b.v. medewerkers van de BGT Helpdesk (KCC). 

Uitbreiding op de rol Raadpleger; geeft aanvullende read-only 

toegang tot beheerschermen. 

 

2.2 Verschillende Functies onder de rol van de Gebruiker 

Onder de rol van ‘Gebruiker’ (Standaard rol voor bronhouders) zijn verschillende functies te 

onderscheiden: 

 

Functies onder de rol van ‘Gebruiker’ (Standaard rol voor bronhouders) 

Functies: Omschrijving: 

Coördinator De Coördinator fungeert als aanspreekpunt voor het SVB-BGT. De 

Coördinator-functie geeft dezelfde bevoegdheden als de 

Medewerker-functie. In aanvulling daarop kan de Coördinator de 

meldingen in het BRAVO portaal als ‘gelezen’ afvinken. 

Deze functie kan aan slechts één medewerker worden toegekend. 

Medewerker De Medewerker is bevoegd om namens de bronhouder 

mutatieleveringen aan te bieden, vooraankondigingen te doen en 

abonnementen te bestellen. 

Deze functie kan aan meerdere personen worden toegekend. 

Gemachtigde De Gemachtigde is bevoegd om namens de bronhouder(s) 

waarvoor de machtiging geldt mutatieleveringen aan te bieden, 

vooraankondigingen te doen en abonnementen te bestellen. In 

tegenstelling tot de Medewerker zal de Gemachtigde een persoon 

uit een andere bronhoudersorganisatie zijn. 

Deze functie kan aan meerdere personen worden toegekend. 
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3 Aanvragen van een BRAVO-account 
 

Een BRAVO-account vraagt u aan bij het Kadaster Klantcontactcenter (KCC). Hiervoor zet u de 

volgende stappen: 
• Stap 1: Om het BRAVO-account aan te kunnen maken zijn een aantal gegevens nodig. U 

vult deze in op het Aanvraagformulier BRAVO-account. 

• Stap 2: Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u een gescande 

kopie via de mail naar het KCC (bgt@kadaster.nl )  

• Stap 3: Na ontvangst van het aanvraagformulier regelt het KCC i.s.m. het SVB-BGT het 

nieuwe BRAVO account. U ontvangt vervolgens in twee separate mails de volgende 

gegevens: 

o Weblink naar het BRAVO-portaal en Gebruikersnaam; 

o Wachtwoord (dit dient u na de eerste keer inloggen te personaliseren via 

‘Mijn instellingen’ in BRAVO). 

 

 

 

https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2019/08/Aanvraagformulier-BRAVO-account-1.1-1.pdf
mailto:bgt@kadaster.nl

