
Het machtigingsproces voor het bijhouden en muteren van de BGT gaat 
veranderen. Voorheen werd een machtiging op persoonsaccountbasis gerealiseerd 

door het SVB-BGT. Vanaf nu kan een BGT-bronhouder zelf, zonder de tussenkomst 

van het SVB-BGT, een andere partij toestemming geven om namens hen BGT-

mutatieberichten te leveren. De implementatie van de nieuwe Machtigingenmodule start 

in september. Ben jij een bronhouder of dataleverancier en werk jij met machtigingen? 

Dan gaat er iets voor jou veranderen. Wat er van jou verwacht wordt lees je hier.

Raadpleeg de website van het SVB-BGT voor meer informatie en de laatste updates.

Waarom een nieuwe 
machtigingenmodule?
Het realiseren van een nieuwe manier van 

machtigen tussen bronhouders en marktpartijen 

zorgt voor: 

• Verruimingen en flexibelere invulling van de 
BGT-bijhouding door meerdere partijen die 
zelfstandig mutaties kunnen leveren;

• Meer transparantie in de samenwerking 
tussen bronhouders en dataleverancier in het 
BGT-bijhoudingsproces;

• Meer zekerheid over de rechtmatigheid van 
mutatieleveringen; 

• Toenemend gebruik van Automatisch 
Berichten Verkeer. 

Wat is het resultaat? 
Aan het einde van het implementatieproces 

zijn alle interne BGT-processen afgestemd op 

de machtiging en is de derde partij gemachtigd. 

Samen met de dataleveranciers is het proces 

getest en in gebruik genomen. 

Wat gaat er veranderen en wat 
moet ik doen?
Wat er verandert en welke stappen je moet 

ondernemen verschilt per situatie. Dit document 

ondersteunt. Op de volgende pagina zie je wat je 

moet doen in jouw situatie. 

Wat verandert er niet?
Bronhouders behouden alle vrijheid om 

objecten voor andere bronhouders via hun eigen 

mutatieleveringen te leveren. Daarvoor is geen 

machtiging nodig.

Vanaf 1 oktober 2020 
worden er geen nieuwe 
bronhoudermachtigingen 
op accountbasis (oude stijl) 
aangemaakt

De implementatie 
is afgerond op 31 
maart 2021 

1 september 2020 start 
implementatie nieuwe 
Machtigingenmodule 
door bronhouders en 
dataleveranciers

Vanaf de zomer van 
2021 worden de 
oude machtigingen 
afgesloten
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Ik kan machtigen

Ik word gemachtigd

Ik ben een bronhouder en heb een andere 

partij (marktpartij, andere bronhouder of 

samenwerkingsverband) gemachtigd om 

namens mij data te leveren.

Wat verandert er voor mij?

• Je beheert de machtigingen in BRAVO zonder 

tussenkomst van het SVB-BGT

• Breng tijdig in kaart met jouw dataleverancier 

welke impact de implementatie heeft op jullie 

werkzaamheden

Moet ik de nieuwe BGT software installeren?

Nee. Alleen dataleveranciers hebben de nieuwe 

BGT-software nodig. 

Wat moet ik nu doen? 

Maak een implementatieplan op basis van het 

advies van je softwareleverancier. Volg de oranje 

stappen van de flowchart.

Ik ben een bronhouder en werk niet met 

machtigingen. 

 

 

Wat verandert er voor mij?

Er verandert niets.

Moet ik de nieuwe BGT software installeren?

Nee. 

Wat moet ik nu doen? 

Je hoeft geen stappen te ondernemen.

Ik ben een bronhouder of samenwerkings- 

verband en word (in de toekomst) door een 

bronhouder gemachtigd om data aan te leveren.

Wat verandert er voor mij?

• Je wordt gezien als dataleverancier en moet 

een dataleveranciersaccount maken

• Het beheer van machtigingen in BRAVO 

gebeurt zonder tussenkomst van het SVB-BGT

• Je installeert nieuwe BGT software 

Moet ik de nieuwe BGT software installeren?

Ja. Dataleveranciers hebben de nieuwe BGT 

software nodig om met hun eigen accounts 

mutatieleveringen te doen.

Wat moet ik nu doen? 

Volg de grijze stappen van de flowchart.

Ik ben een marktpartij en word (in de 

toekomst) door een bronhouder gemachtigd 

om data aan te leveren.

Wat verandert er voor mij?

• In plaats van een individueel werknemer, 

wordt de gehele organisatie gemachtigd

• Jij wordt gemachtigd zonder tussenkomst van 

het SVB-BGT

• Je installeert nieuwe BGT software 

Moet ik de nieuwe BGT software installeren?

Ja. Dataleveranciers hebben de nieuwe BGT-

software nodig om met hun eigen accounts 

mutatieleveringen te doen. 

Wat moet ik nu doen? 

Volg de grijze stappen van de flowchart.



Heeft 
je 

dataleverancier de 
nieuwe BGT-software 

geïnstalleerd?

Ervaar je 
problemen met het 
berichtenverkeer? 

JaJa

Ja

Nee

Nee

Nee

Trek in overleg met SVB-BGT niet-actuele 
machtigingen op accountbasis in.

Stem met het SVB-BGT, je dataleverancier 
en softwareleverancier af welke impact de 
implementatie heeft op jouw organisatie;
Voer machtiging op in MachtigingenModule 
van BRAVO. 

Vraag een dataleveranciers-account aan.

Voer het kanaal in BRAVO op en koppel het aan abonnementen. 

Mail het SVB-BGT dat de implementatie gereed is.

Monitor je eigen berichtenverkeer voor één week 

Ja

Gefeliciteerd, de implementatie van de 
Machtigingenmodule is  gereed!

Bevindingen met het 
KCC bespreken en vervolg 

bepalen.

Overleg met de 
dataleverancier wanneer 

de nieuwe software 
geïnstalleerd wordt.

Let op: vanaf 1 oktober 
worden er geen nieuwe 

accounts  (oude stijl)
uitgegeven.

Voorlopig geen actie

Ik kan machtigenIk word gemachtigd

Voorlopig geen 
actie

Nee

Machtig jij een 
andere partij om 

namens jou te leveren 
in de BGT?

Word je door een 
Bronhouder gemachtigd 

in de BGT? 

Klik om af te 
vinken

Stem af met de 
gemachtigde partij:

Machtigingenmodule
Stappen voor implementatie

Installeer nieuwe versie van BGT-software.  

mailto:info%40svb-bgt.nl?subject=Implementatie%20machtigingenmodule%20gereed
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