
 
 

 

Hoe zet je een broker kanaal op? 
 

 

Om automatisch berichtenverkeer met SVB-BGT te kunnen onderhouden hebben bronhouders of 

gemachtigde dataleveranciers een eigen berichtenkanaal nodig dat is beveiligd met het 

PKIO  certificaat van de betreffende organisatie. 

In plaats daarvan kunnen bronhouders of gemachtigde dataleveranciers ook gebruik maken van een 

zogenaamd ‘brokerkanaal’.  

De ‘broker’ levert dan het kanaal, het certificaat en de technische aansluiting met het SVB-BGT.         

De bronhouder of gemachtigde dataleverancier hoeft er dan alleen voor te zorgen dat het 

mutatiebericht of het vooraankondigingsbericht bij de ‘broker’ ingediend wordt. De ‘broker’ zorgt er 

dan voor dat dit naar het SVB-BGT wordt gestuurd en dat de actualiseringsberichten worden 

ontvangen. De ‘broker’ neemt dus de zorg voor het inrichten en onderhouden van een gecertificeerd 

berichtenkanaal weg bij de bronhouder of gemachtigde dataleverancier. Deze hebben dus geen 

eigen PKIO certificaat nodig. 

 

 

Om te beginnen log je in als ‘medewerker marktpartij’, in dit geval Agel: 

 

 



 

Voor het aanmaken van een kanaal, kan je onderstaande stappen opvolgen: 

 

 

 



 

 

 

Is dit gelukt, dan moet je, in dit geval als Agel, een zelftest doen op dit kanaal: 

 

 

En na succesvolle zelftest het kanaal ‘AAN’ zetten: 

 

 

Een medewerker van een marktpartij die als Organisatie in Bravo is opgevoerd kan dus zonder 

enige machtiging te hebben een kanaal opvoeren en qua werking testen. 

De volgende stap is nu dat een bronhouder dit kanaal moet gaan gebruiken. Als voorbeeld in dit 

geval gemeente Gouda. 

 

Daartoe log je in als een medewerker van gemeente GOUDA: 

 



 

N.B.: Wanneer je zelf geen medewerkersaccount bij de Gemeente hebt kun je twee dingen doen: 

1. Vraag na verkregen toestemming van de Gemeente een dergelijk account aan via 

BGT@KADASTER.NL Je krijgt dan tijdelijk een tweede account naast je ‘Medewerker 

Marktpartij’ account. 

2. Vraag de Gemeente om zelf de onderstaande stappen uit te voeren, waarbij je de 

Gemeente laat weten wat ze precies moeten invullen 

 

Je opent als medewerker van de bronhouder (Gemeente Gouda)  het ‘Kanalen nieuw’ scherm. 

Omdat je nu bronhouder bent is dit door BRAVO al van tevoren ingevuld met default waarden: 

 

 

Deze moet je nu aanpassen om het broker kanaal van Agel te kunnen gebruiken: 

 

 

 

Je vult dan de gegevens in van het AGEL kanaal in: 

mailto:BGT@KADASTER.NL


 

 

 

 

Je hebt nu voor de Gemeente Gouda een brokerkanaal gedefinieerd op basis van het endpoint en 

het OIN (=certificaat) van Agel. Je moet hier dan weer een zelftest op doen voordat je het ‘Aan’ 

kunt zetten: 

 

 

 

 

Conclusie: 

1. Een ICT partij die brokerdiensten aan wil bieden moet als Organisatie van het type 

Marktpartij in Bravo opgevoerd zijn en moet tenminste 1 medewerker-marktpartij-account 

hebben 

2. Dit account kan zonder machtiging van enige bronhouder op basis van zijn eigen endpoint 

en certificaat een kanaal aanmaken en zelftesten 

3. Voor elke bronhouder maakt de broker (of de bronhouder zelf) een kanaal aan met 

hetzelfde endpoint, OIN en applicatie. Het enige wat verschilt is ‘Administratie’. Die moet 

uniek zijn per bronhouder (bv Bronhouder1, Bronhouder2 etc.). 

4. De broker geeft deze kanaalgegevens door aan de bronhouder die deze dan zelf kan 

opvoeren en testen na ingelogd te zijn in Bravo. (Bij dit ‘Bronhouderkanaal’ is de 

‘Aanbieder’ echter niet de brokerpartij maar de bronhouder zelf; dit wordt automatisch 

geregeld door Bravo).  



5. Bij dit alles is er voor de broker geen machtiging nodig en zelfs niet gewenst.  

6. Alleen als de bronhouder zich bij stap 4 wil laten ontzorgen en zijn kanaal niet zelf maar 

door de broker wil laten opvoeren dan moet er een medewerker account van die 

bronhouder aan de broker verstrekt worden. 

7. In principe is de Bravo Ketentestomgeving (KTO) hierbij niet nodig tenzij er ingrijpende 

testen nodig zijn omdat het bijvoorbeeld een maatwerk oplossing is waarbij er een ESB van 

de ICT-integrator tussen de bronhouder-applicatie en Bravo zit. In dat geval moet de 2e lijn 

ingezet worden. 

 

 


