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Wat hadden we afgesproken

24/5/22

- PROD-versie bruidsschat moet op PRE

- Daarvoor moet PRE nogmaals geleegd en weer 
gevuld worden

- Dat gaan we in juni doen

- Planning was afhankelijk van publicatiedatum 
laatste wijzigingen (gebeurd op 13 mei)

- Softwareleveranciers krijgen de kans PROD-versie 
te testen en bevindingen in te dienen



Wat gaan we precies doen?

24/5/22

Actie Verantwoordelijke Week 19 20 21 22 23 24 25 26

Publiceren laatste wijzigingen IenW en BZK

13 mei 
gerealisee
rd

Maken modelset PRODversie 
bruidsschat

OD Rijk (KOOP 
content en RWS)

PROD versie voorleggen aan 
leveranciers

Virtueel Content 
Team 

Controleren en testen modelset 
PROD-versie

OD Rijk (KOOP 
content en RWS)

Complete bruidsschat testen op 
ACC

OD Rijk (KOOP 
content en RWS)

Rijkscontent testen op ACC Marco Duiker

Optie: maken en testen laadscript PR30

Legen PRE + laden rijkscontent en 
PRODversie bruidsschat

Virtueel Content 
Team 



Wat gebeurt met eerdere bevindingen?

24/5/22

- Zie mail Paul Moeskops met terugkoppeling eerdere bevindingen. 

- 1 bevinding kon niet verwerkt worden: die van het gradenteken.

- Aanpassing regelgeving hierop voor 1 januari is geen optie

- Vraag: is het zinvol om niet bruidsschat, maar TPOD hier alsnog op aan 

te passen via Change Advisory Board? Of werkt dat juist averechts?

- VNG en BZK zijn wel voornemens alsnog interne verwijzingen aan te brengen 

in de bruidsschat

- Vraag: als dat lukt, vervalt dan het punt met de graden, of niet? 



Hoe willen we jullie nu betrekken?

24/5/22

- Voorstel is de week van 6 juni te gebruiken om jullie te betrekken

- Uiterlijk maandagmorgen 6 juni wordt testset bruidsschat in STOP-xml

uitgeleverd: 1 normale gemeente, 1 Kempengemeente en 1 waterschap

- Die kunnen jullie zelf inlezen in jullie eigen software en ermee testen

- Bevindingen kunnen schriftelijk worden ingediend t/m woensdag 8 juni 

einde dag bij jitske.brommet@minbzk.nl

- Donderdag 9 juni in de middag plannen we een overleg om de 

bevindingen te bespreken, hierbij schuift BZK/CZW ook aan (naar 

verwachting is wetgevingstechniek en –planning een beperkende factor in 

het kunnen verwerken van bevindingen, vandaar). 

- Daar maken we ook afspraken over welke bevindingen verwerkt kunnen 

worden en welke niet

- En dan gaan we verder voormelde planning

mailto:jitske.brommet@minbzk.nl


Hoe zit het met productiegang bruidsschat?

24/5/22

- Dit kan pas nadat het KB geslagen is

- Want die verwijzing wil je graag in de WTI hebben – en eerder is de IWT-datum 

ook niet officieel

- EK-behandeling gepland op 21 juni, stemming op 28 juni

- Dat betekent dat KB begin juli verwacht wordt

- En dat wij daarna dit in de WTI van de PROD-versie kunnen verwerken en deze 

kunnen laden. De precieze planning hiervoor moeten we nog maken, maar het 

wordt dus sowieso niet eerder dan begin juli. 

- Ondertussen is er ook nog discussie over of Nevele-arrest tot meer aanpassingen 

zou moeten leiden. VNG en BZK hebben in elk geval samen vastgesteld dat dit 

voor IWT niet meer mogelijk is. Als IWT = 1 januari dan is de PROD-versie die we 

nu gaan maken dus de laatste versie die BZK maakt en laadt. 

- Na IWT is centraal wijzigen bruidsschat door BZK juridisch niet meer mogelijk. Als 

er alsnog wijzigingen doorgevoerd worden, zal dit tussen BZK en VNG worden 

afgestemd, en per definitie neerkomen op rijksregels + mutatie-

instructie/voorbeeld


