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Foto plaatsen Implementatie Release A’



Implementatie Release A’ (1.1.0)

➢ LVBB is eind juli voor Release A’ aangepast

➢ Ozon heeft de implementatie gepland in deze week

➢ Ketentesten op de Acc omgeving start eind augustus:
➢ Alle 1.1.0. voorbeeldbestanden van initiële besluiten en wijzigingsbesluiten 

worden doorlopen op de ACC (LVBB t/m RTR)

➢ Resultaat is Releasenotes met wijzigingen in de voorbeeldbestanden (in het 
algemeen zijn wijzigingen minimaal)

➢ Handmatig kunnen wij plannen van leveranciers op de Acc verwerken

➢ Uitrol Release A’ waarschijnlijk 22-24 september

➢ Aanpassingen aanleverbestanden zijn dan noodzakelijk 
(Backwards Compatible)

➢ Eind augustus komt er een concept releasenote



(Concept)
Aansluitvoorwaarden 
BHKV Planketen
Productieomgeving



Aansluitvoorwaarden (1)

➢ Beschrijft de voorwaarden voor Bevoegd gezagen voor het 
aanleveren van besluiten aan het BHKV van de LVBB en DSO-LV

➢ In hoofdlijnen verloopt de procedure conform de 
Oefenomgeving:
➢ Bg vult toestemmingsformulier
➢ Daarna kan technische en functioneel aansluiten starten

➢ Technisch aansluiten op BHKV: 
➢ Gelijk aan de huidige procedure (Cloud en on-premise)
➢ Aansluiten op JUBES ipv CORV
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Functionele aansluitvoorwaarden = Basischeck!

Bevoegd gezag test éénmalig per besluit/mutatie of een besluit/mutatie succesvol kan 

aangeleverd en succesvol door de LVBB en DSO-LV wordt verwerkt:

➢ Bevoegd gezag geeft aan met welk type besluit/mutatie hij wil aansluiten. 

➢ Dit besluit/mutatie dient te voldoen aan minimale criteria

➢ KOOP bepaalt de periode waarbinnen de test wordt uitgevoerd. 

➢ Bevoegd gezag voert de test unattended uit met het BHKV.

➢ KOOP controleert of deze voldoet aan de minimale criteria en waar nodig visueel 

verifiëren of het besluit/mutatie is gevalideerd, bekend is gemaakt binnen de systemen 

van KOOP en zichtbaar is op de Kadaster applicatie “Regels op de kaart”. 

➢ Na goedkeuring krijgt het Bevoegd gezag toestemming voor het in productie 

aanleveren van het type besluit/mutatie
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NB. Een bevoegd gezag kan een leverancier voor deze procedure machtigen


