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Vragen en antwoorden m.b.t de uitrol van 
BRAVO 21.2 op 14 juni 2021 
Versie 7 juni 2021, SVB-BGT 
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Gewijzigde IP-adressen 

 

Vraag 1: 
Het gaat mij niet lukken om vóór 14 juni de nieuwe IP-adressen van BRAVO aan mijn firewall toe te 

voegen. Kan ik dan niet meer werken met BRAVO? 

Antwoord: 

Indien u gebruikt maakt van een Firewall met ‘whitelisting’ voor het inkomend of uitgaand 

internetverkeer is de kans groot dat u vanaf 14 juni problemen zult ondervinden met het maken van 

een connectie met de BRAVO webservices wanneer de nieuwe IP-adressen niet aan de whitelist(s) 

van uw Firewall zijn toegevoegd. U kunt dan geen gebruik meer maken van het automatisch 

berichtenverkeer met het SVB-BGT. Helaas kan het SVB-BGT dit probleem niet voor u oplossen; dit 

zult u zelf moeten doen via uw ICT-organisatie of ICT-integrator. 

Als tijdelijke work-around kunt u wel mutatieleveringen aan het SVB-BGT ter registratie aanbieden 

door middel van handmatige uploads in het BRAVO portaal. Ook kunt u handmatig 

abonnementsbestanden downloaden vanuit het BRAVO portaal. Mocht deze work-around ook niet 

werken dan kunt u contact opnemen met de BGT Klantenservice van het Kadaster. 

Vraag 2: 
Wanneer kan ik de oude BRAVO IP-adressen uit de whitelist(s) van mijn Firewall verwijderen nadat ik 

de nieuwe heb toegevoegd? 
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Antwoord: 

U dient te wachten totdat het SVB-BGT op 14 juni ca. 1200 BRAVO 21.2 heeft vrijgegeven.  

Als u daarna geconstateerd heeft dat uw automatisch berichtenverkeer met BRAVO goed werkt 

(mutatieleveringen, abonnementen en vooraankondigingen) dan kunt u de oude BRAVO IP -adressen 

uit de whitelist(s) van uw Firewall verwijderen. 

Vraag 3: 
Wanneer worden de nieuwe IP-adressen actief?  

Werken vanaf dat moment de oude IP-adressen nog? 

Antwoord: 

De nieuwe IP-adressen worden actief op 14 juni om 0900. 

De oude IP-adressen worden gedeactiveerd zodra BRAVO 21.2 door het SVB-BGT 

vrijgegeven wordt. Naar verwachting zal dat op 14 juni om 1200 zijn. 

Vraag 4  
Wat waren de oude IP-adressen van BRAVO? 

Antwoord: 

Het 'oude' IP adres van de BRAVO services is 82.94.185.93 Dit geldt zowel voor inkomend als voor 

uitgaand verkeer. Voor inkomend verkeer geldt daarnaast echter nog het volgende: Wanneer men de 

link https://webservices.stichtingsvbbgt.nl gebruikt komt men eerst uit op de webserver (met IP 

adres 82.94.185.101). Deze stuurt dan door naar de applicatie op IP-adres 82.94.185.93 

Vraag 5 
Blijven de DNS-namen van BRAVO gelijk? 

Antwoord: 

Ja, de DNS-namen van BRAVO blijven gelijk, namelijk: 

Url van de webserver voor automatisch berichtenverkeer: https://webservices.stichtingsvbbgt.nl  

Browser-url van het portaal: https://portaal.stichtingsvbbgt.nl  

Endpoints: 

Mutatielevering Bronhouder: 

https://webservices.stichtingsvbbgt.nl/svbontvanger0111/OntvangAsynchroon 

Vooraankondiging: 

https://webservices.stichtingsvbbgt.nl/svbontvanger0120/OntvangAsynchroon 

Uitvoeren van de Zelftest op 14 juni 

Vraag 1: 
De tijd voor de zelftest (14 juni tussen 1000 en 1100) komt ons niet uit. Kunnen wij de zelftest op 

een ander moment uitvoeren? 

Antwoord: 

Als het niet lukt om tussen 10 en 11 uur op 14 juni de zelftest uit te voeren dan kan dat ook later 

gedaan worden. 

https://webservices.stichtingsvbbgt.nl/
https://webservices.stichtingsvbbgt.nl/
https://portaal.stichtingsvbbgt.nl/
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Aandachtspunt daarbij is wel dat uw berichtenkanalen pas AAN gezet kunnen worden nadat er een 

zelftest is gedaan. 

Dus zolang er geen zelftest is gedaan kunt u nog niet muteren of actualiseren via automatisch 

berichtenverkeer. 

Dat zal dan handmatig moeten gebeuren (vanaf 1200) via uploads en downloads in het Bravo 

portaal. 

Vraag 2: 
Ik weet niet hoe ik de zelftest moet uitvoeren. 

Antwoord: 

Instructies voor het uitvoeren van de zelftest kunt u hier vinden. 

Vraag 3: 
De zelftest lukt niet. 

Wedervraag door KCC: 

• Heeft u gehandeld volgens de instructies? 

• Betreft het een zelftest voor mutatielevering, abonnement of vooraankondiging? 

• Wat is de id en de ‘aanbieder’ van het kanaal dat u getest heeft? (zie instructies voor een 

voorbeeld van dit id) 

• Heeft u na het uitvoeren van de zelftest in de testresultaten op de knop ‘verversen’ gedrukt? 

• Kunt u aangeven wat er volgens u precies fout ging? 

Vervolgactie KCC:  

Probleem melden aan backoffice@svb-bgt.nl  

Connectieproblemen 

Vraag 1: 
Het automatisch berichtenverkeer loopt niet meer. Ik kan geen gebruik meer maken van het 

automatisch berichtenverkeer. 

Antwoord: 

Als gevolg van de nieuwe release van BRAVO is al het automatisch berichtenverkeer uitgezet. 

Tussen 10 uur en 11 uur op 14 juni kunt u uw berichtenkanalen weer AAN zetten nadat u een zelftest 

heeft gedaan (zie instructie). Er worden dan echter nog geen leveringen verwerkt of actualiseringen 

verstuurd via automatisch berichtenverkeer. 

Vanaf ca. 1200 op 14 juni kunt u weer via automatisch berichtenverkeer mutatieleveringen doen of 

actualiseringen te ontvangen. Ook zullen dan de eerder gedane aanleveringen die nog in een wachtrij 

staan worden opgepakt. 

Vragen over de status van de uitrol 

Vraag 1: 
Wanneer komt BRAVO weer in de lucht? Krijgen wij daar bericht over? 

https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Instructies-wijzigen-IP-adres-v1.1.pdf
https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Instructies-wijzigen-IP-adres-v1.1.pdf
https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Instructies-wijzigen-IP-adres-v1.1.pdf
mailto:backoffice@svb-bgt.nl
https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Instructies-wijzigen-IP-adres-v1.1.pdf
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Antwoord: 

Wij verwachten dat het BRAVO portaal en het automatisch berichtenverkeer om 1200 op 14 juni 

weer volledig beschikbaar zullen zijn.  

Wanneer BRAVO door het SVB-BGT is vrijgegeven zal hiervan een mededeling op het BRAVO portaal 

worden geplaatst. 

Ook zal dit vermeld worden op de SVB-BGT website. Zie hiervoor en voor overige actuele informatie 

tijdens de uitrol: … 

 


