
Kansen en bedreigingen voor de leveranciers

Hoe staat het nu eigenlijk 

met de bouw van de 

Burgerzaken modules 

voor de nieuwe BRP?
Op 28 oktober 2013 informeerde minister plasterk van BZk de Tweede kamer over 

de voortgang van de bouw van de Basisregistratie personen (BRp) die de huidige 

GBA op termijn vervangt. In de tussentijd werken de bestaande GBA-leveranciers, 

maar ook nieuwkomers, aan de Burgerzakenmodules. Sinds april van dit jaar valt 

op de website van het programma mGBA te lezen dat in overleg met de leveran-

ciers is besloten de BRpreview uit te stellen. Dit heeft, zo weten we nu, alles te 

maken met de crisis waarin het programma mGBA verkeerde. De BRpreviews bie-

den de mogelijkheid aan leveranciers om de door hen ontwikkelde functionaliteit 

te tonen in samenhang met de ontwikkelde delen van de BRp. naar verwachting 

zullen de BRpreviews volgend jaar weer in enigerlei vorm terugkeren. Tot die tijd 

is het voor gemeenten toch wat onduidelijk wat nu de actuele stand van zaken is. 

Hoog tijd om de peilstok eens te steken in de Burgerzakenmodules (BZm).

In een vorig artikel (B&R 2013, nr. 4, oktober) heb-
ben we aangegeven dat veel gemeenten voor de BZM 
zouden moeten aanbesteden. Maar valt er wel iets 
aan te besteden? Komt er meer concurrentie? Krijgt 
professor Snellen die met zijn commissie de moderni-
sering van de GBA ruim 12 jaar geleden in gang heeft 
gezet, alsnog zijn zin? 

WIE DOET nOG mEE? 
Om een indruk te krijgen van de stand van zaken bij 
de potentiële aanbieders van Burgerzakenmodules 
hebben wij hen een aantal vragen voorgelegd op het 
gebied van functionaliteit, interoperabiliteit, plan-
ning en verrekening. Wij hebben ons daarbij gericht 
tot alle ons bekende mogelijke BZM-leveranciers 
zoals Atos, Centric, eLABBS (OpenGBA), Gemboxx, 

PinkRoccade en Procura. Atos heeft ons laten weten 
dat ze niet in de gelegenheid is om onze vragen bin-
nen de gestelde termijn te beantwoorden. 
Zoals we in ons eerdere artikel al hebben aangege-
ven aangegeven, heeft de commissie Snellen al in 
april 2001 geconstateerd dat er in de GBA-markt 
sprake is van beperkte concurrentie met slechts 
drie spelers. Uit onze inventarisatie blijkt dat er nu 
tenminste twee nieuwkomers hard werken aan de 
realisatie van Burgerzakenmodules. Daarmee komt 
er meer concurrentie, hebben gemeenten meer keus 
en bovendien worden hierdoor de bestaande leve-
ranciers uitgedaagd nog beter hun best te doen. Een 
meer gezonde marktwerking is zonder meer positief 
nieuws voor gemeenten.

met de applicatie Key2Burgerzaken is Centric op dit 
moment één van de drie bestaande GBA leveran-
ciers. Centric heeft het grootste aantal gemeenten 
als klant. En zeker als je naar inwoneraantal kijkt, is 
Centric marktleider. Ook in de nieuwe situatie na de 
invoering van de BRP zal de applicatie van Centric 
aangeboden worden onder de naam Key2Burgerzaken. 

Nieuw is dat de applicatie dan als ASP/Cloud oplos-
sing en als lokale installatie zal worden aangeboden. 
Bij Centric hebben gemeenten dus de vrije keuze tus-
sen een implementatie op de eigen ICT-middelen of 
een oplossing waarbij de Burgerzakenmodules wer-
ken vanuit een rekencentrum van Centric waarbij de 
software als een dienst wordt aangeboden. 
Naast het verschil in implementatie betekent dit ook 
een andere manier van betalen voor de software. 
Centric is voornemens om de lokaal geïnstalleerde 
software te verrekenen op basis van het aantal inwo-
ners zoals nu ook al het geval is, terwijl zij voor de 
ASP-toepassing zal afrekenen op basis van een abon-
nementsprijs. Indien gewenst zijn ook andere verre-
keningsmodellen zoals op basis van servercapaciteit 
(CPU) voor Centric bespreekbaar. Deze opening van 
Centric biedt volgens ons financiële mogelijkheden 
voor met name de 100.000+ gemeenten en voor 
samenwerkingsverbanden. 

Het nieuwe Key2Burgerzaken zal een gespecialiseerd 
zaaksysteem voor Burgerzaken worden. 
Alle zaakinformatie wordt gedeeld met andere com-
ponenten in de architectuur, waardoor zaakinfor-
matie overal beschikbaar is. Centric realiseert de 
Burgerzakenmodules deels door nieuwbouw op de 

bestaande applicatiesoftware. De applicatie zal een 
vooraf ingestelde workflow in zich hebben die door 
gemeenten zelf aangepast kan worden. 
Centric zal alle Burgerzakenmodules gaan leveren. 
Verder is duidelijk geworden dat Centric op verzoek 
van haar gebruikers meer aangehaakte gegevens zal 
gaan ondersteunen dan op dit moment door KING 
worden onderkend.1

Op de vraag wanneer Centric de Burgerzakenmodu-
les gereed heeft, geeft Centric geen antwoord, maar 
verwijst zij naar de planning van het programma 
mGBA. Uit de antwoorden van Centric wordt dus 
niet duidelijk hoever Centric op dit moment is met 
de ontwikkeling van nieuwe Burgerzakenmodules. 
Na doorvragen stelt Centric dat zij de dienstverle-
ningsprocessen functioneel 100% gereed heeft, maar 
dat zij technisch afhankelijk is van het logische ont-
werp van de BRP; en dat is inderdaad nog niet vast-
gesteld. Om de modules af te maken zijn met name 
vastgestelde berichtspecificaties nodig en die zijn er 
nog niet. Ook zijn voor Centric landelijke ontwik-
kelingen zoals NUP Digikoppeling en Digilevering 
e.d. van belang voor de afronding van haar modules. 
Naar verluidt komt het programma mGBA begin 
2014 met een detailplanning. Dan zal veel duidelijk 
worden.
Zie ook: centric.eu/NL/Default/Branches/Lokale-overheid/
Oplossingen/Burgerzaken
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Het nieuwe Portaal Burgerzaken
is leverbaar.
Vanaf november leidt het Portaal Burgerzaken uw medewerkers
procesgestuurd door de baliewerkzaamheden. Dat betekent minder
handelingen aan de balie. Zo neemt de digitale dienstverlening van
Centric u werk uit handen, zoals u al jaren van ons gewend bent.
Daarnaast ondersteunt het Portaal zaakgericht werken. Medewerkers
zien direct welke zaken er nog meer spelen, bijvoorbeeld of een
aangevraagde gehandicaptenparkeerkaart al klaar ligt. En via het
speciale tweede scherm kijkt de klant met u mee. Wel zo transparant.
 
Wilt u ook dat uw baliewerkzaamheden bijna vanzelf gaan? 
Ga naar www.centric.eu/burgerzaken.

THE POWER OF 
PEOPLECENTRICITY
IN BURGERZAKEN

‘ Uiteindelijk draait het om mensen’
SANDRA POST I PRODUCTMANAGER

1  In het rapport aangehaakte gegevens van KING worden basis-, 
kern- en aangehaakte gegevens gedefinieerd, maar er is geen uit-
puttende opsomming van aangehaakte gegevens gemaakt.
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OpenGBA is opgestart door eLABBS, een zusterbe-
drijf van Exxellence, de SMQ Group en Prodicom. 
Samen hebben deze partijen ruime ervaring in de 
gemeentemarkt met de levering van zaaksystemen, 
belasting-oplossingen, digitale dienstverlening en 
datadistributie. De bedrijven hebben al een 100-tal 
gemeentelijke klanten. Men is OpenGBA gestart om 
de GBA wereld letterlijk te openen. eLABBS vindt 
het namelijk ‘een ongezonde situatie dat er een duo-
polie heerst op de markt van BZM met maar twee 
grote leveranciers van GBA applicaties. Dit remt 
innovatie en de mogelijkheden voor E-dienstverle-
ning naar de burger’.
eLABBS hanteert als aanpak voor de levering van 
Burgerzakenmodules dat zij de modules ontwikkelen 
op basis van de bestaande Exxellence suite. OpenGBA is 
een zaaksysteem met een beslisboom en een geïnte-
greerd expertsysteem. OpenGBA gaat uit van digitale 
dienstverlening aan de burger en sluit dus aan bij de 
kabinetsplannen1. 

Afhankelijk van de planning van het programma 
mGBA zal eLABBS in het tweede kwartaal van 2015 
alle modules volledig test gereed hebben om vervol-
gens aan het einde van het vierde kwartaal van 2015 
de modules volledig levering gereed te hebben. 
Op dit moment heeft eLABBS ongeveer 25% van de 
modules af. Dat is voor een nieuwkomer een goede 
prestatie en eLABBS merkt daarbij op dat zij als nieu-
we leverancier sterk afhankelijk is (geweest) van de 
beslissing en de planning van het programma mGBA. 
Ondertussen is gewerkt aan de binnengemeentelijke 
leveringen. Dit kan worden ingericht op basis van de 
datadistributie module. Deze datadistributie werkt 
op basis van het publish-subscribe mechanisme. Afne-
mende applicaties hebben in de datadistributie een 
afnemerindicatie waarbij wordt aangegeven voor 
welke objecten de afnemer mutaties wil ontvangen. 
Mutaties worden door bronnen op de datadistributie 
afgeleverd. eLABBS levert een RSGB-gegevensmaga-
zijn mee en daarbij een broker voor datadistributie.

nu er duidelijkheid is dat de BRP er echt zal gaan 
komen, werkt eLABBS versneld aan de ontwik-
keling. OpenGBA zal beschikbaar komen als lokale 
installatie en als SAAS-oplossing. 
eLABBS hanteert daarbij als rekenmodel een gestaf-
felde prijs per inwoner met een maximum bedrag 
per (samenwerkende) opdrachtgever. eLABBS heeft 
intake processen van verhuizingen en het aanvragen 
van een uittreksel al gereed met behulp van het zaak-
systeem. Het proces overlijden wordt digitaal ook al 
beschikbaar gesteld voor begrafenisondernemers.
Zie ook: elabbs.nl/opengba

naast elabbs is ook Gemboxx een nieuwkomer op de 
GBA markt. 
Gemboxx werkt aan een Gemeentelijke Burgerzaken Boxx 
waarin alle modules van de Burgerzakenmodules zijn 
voorzien. Bij Gemboxx is het mogelijk per beschikbare 
module te beslissen om deze wel of niet af te nemen of 
om dat eventueel samen met andere samenwerkende 
gemeenten te doen. Met andere woorden elke gemeente 
kan haar pakket bij Gemboxx zelf samenstellen. Daar-
naast is Gemboxx van plan een geïntegreerde oplossing 
(Gemeentelijke Regie Boxx) op te leveren voor het sociale 
domein en een tevens daarmee geïntegreerde ZTC 2.0 
compliant zaaksysteem. 
De oplossing van Gemboxx is zowel lokaal te installeren 
als af te nemen als SAAS oplossing. 
De laatst genoemde oplossing, GemCloud genaamd, 
wordt aanbevolen om als samenwerkende gemeenten 
schaalvoordelen te behalen. 
Gemboxx kent twee verschillende verrekenmodellen. 
Een traditionele afrekenmethode waarbij een gemeente 
een initieel bedrag betaalt en daarna een prijs per inwo-
ner. Daarnaast heeft Gemboxx een Coöperatie U.A. opge-

richt waarvan gemeenten lid kunnen worden. Afhankelijk 
van het aantal leden kunnen de kosten voor de deelnemen-
de gemeenten dalen en kan de coöperatie meer software/
functionaliteit laten ontwikkelen als zij meer leden krijgt. 
De wijze waarop Gemboxx deze coöperatie wil laten functi-
oneren en hoe zij de zeggenschap wil organiseren, etc. gaat 
te ver voor dit artikel. Volgens eigen zeggen wil Gemboxx 
de gemeentelijke ICT-kosten op jaarbasis met minimaal 50% 
laten dalen en de huidige lock in situatie (dat wil zeggen: de 
dominante positie van twee leveranciers in de markt) ver-
vangen door controle van de publieke sector over bedrijfs/
informatieprocessen en software. Overigens staat Gemboxx 
ook open voor verrekeningen per named user, concurrent user 
of op basis van server capaciteit. 

Op de vraag wanneer Gemboxx, de Burgerzakenmodules 
gereed heeft, verwijst ook zij naar de planning van het 
programma mGBA. De functionaliteit zou voor het grootste 
deel reeds gereed zijn om door belangstellende gemeenten 
zonder koppeling naar de BRP getest te kunnen worden. 
Tegelijkertijd schat Gemboxx haar eigen voortgang in op 
25% à 30%. Zij spreekt daarbij de verwachting uit dat zij 
snel na de oplevering van de koppelingen door het pro-
gramma mGBA de module(s) die gebruik maken van deze 
koppelingen op te kunnen leveren. 
Net als de andere nieuwkomer heeft ook Gemboxx na de 
brief van minister Plasterk haar prioriteiten verlegd. De 
bijgestelde planning is nu om voor 1 april 2014 80% van 

het systeem gereed te hebben en door gemeenten zonder 
implementatie werk en kosten te laten testen. Ook kan 
Gemboxx (eventueel samen met een gemeente en op maat 
per gemeente) tussen 1 april en 31 december 2014 de gereed 
zijnde modules snel en specifiek aanpassen aan gemeente-
lijke wensen. 

Gemboxx heeft onlangs een alliantie gesloten met JNet, 
Ockham, Digidentity en Duthler Associates en gaat een 
geïntegreerd platform in de Cloud ontwikkelen waarin 
onder andere de Burgerzakemodules onderdeel zijn van een 
nieuw zaaksysteem, Gemeentelijke Zaken Boxx, en waarmee 
zaakgericht werken ook mogelijk wordt voor Burgerzaken. 
De alliantie pretendeert nu al aan de eisen van toekomstige 
Europese wetgeving te voldoen. Koppelen met bestaande 
zaaksystemen wordt ook mogelijk. Het probleem van de 
‘Binnengemeentelijke Leveringen’ zal Gemboxx oplossen 
door een configureerbaar gegevensmagazijn inclusief een 
generieke en configureerbare berichten broker (OpenTunnel) 
aan te bieden. Deze broker levert berichten af op het lokale 
distributie systeem of rechtstreeks aan applicaties/toepassin-
gen via bestaande of nog te realiseren koppelingen. 
Last but not least Gemboxx zou graag een heldere planning 
van het programma mGBA zien en een beschrijving van de 
koppelvlakken plus een gestandaardiseerde verzameling van 
aangehaakte gegevens. Dit zou de standaardisatie ten goede 
komen. 
Zie ook: gemboxx.nl

2 Zie de visiebrief digitale overheid 2017 op www.rijksoverheid.nl.

Samen met Centric is PinkRoccade op dit moment markt-
leider in GBA-systemen. PinkRoccade werkt aan een 
volledig nieuwbouwpakket op basis van selfservice door de 
burger en het toepassen van technologische innovaties 
zoals de Apple-oplossing voor diakrieten, een contextge-
bonden kennisbank en integratie met sociale media. Het 
nieuwe systeem gaat i-Burgerzaken heten en gaat uit van 
het concept dat de burger de ‘goedkoopste ambtenaar’ is. 
Naast de gedefinieerde Burgerzakenmodules zal PinkRoc-
cade extra toepassingen gaan uitleveren, zoals een plus-
module voor de grotere gemeenten, een begraafplaats-app 
en een verkiezingen-app. 
PinkRoccade hanteert twee verrekenmodellen. Naast 
een prijs per inwoner zoals de meeste gemeenten dit nu 
gewend zijn, is PinkRoccade van plan prijsafspraken te 
maken met haar klanten op basis van gezamenlijke bespa-
ringen door selfservice. Hierbij spreekt PinkRoccade over 
een partnership op basis van een gezamenlijke businesscase 
met de gemeente(n). 

i-Burgerzaken kan zowel worden afgenomen als SAAS 
oplossing alsook –in tegenstelling tot eerdere berichten- 
via eigen hosting. De oplossing is/wordt in co-creatie ont-
wikkeld met 25 ‘kwartier makende’ gemeenten. 
Op de vraag wanneer PinkRoccade haar systeem test en 
leveringsgereed heeft, komt een helder en concreet ant-
woord. Naar eigen zeggen heeft PinkRoccade de eerste 

apps gereed (70% van de basis en 60% van de apps) en zijn 
alle apps eind 2014 gereed voor de mGBA. 

In het tweede kwartaal van 2014 zouden de eerste gemeenten 
operationeel kunnen gaan met de Burgerlijke Stand apps. In 
het derde kwartaal volgen de onderdelen verhuizen, reisdo-
cumenten en rijbewijzen gevolgd door de rest in het vierde 
kwartaal van 2014. 

Om de Burgerzakenmodules gereed te krijgen geeft PinkRoc-
cade aan dat zij van het programma mGBA graag een roadmap 
en een definitieve beschrijving van de oplevering van de 
koppelvlakken wil ontvangen. Daarnaast heeft PinkRoccade 
behoefte aan de aansluitingseisen op de BRP voor gemeenten 
inclusief een draaiboek voor aansluiting en een beschrijving 
van de schouwing en toetsing. PinkRoccade merkt op dat het 
programma mGBA door moet gaan met de open communi-
catie. Om meer ruimte te bieden voor innovatie en nieuwe 
dienstverlening heeft PinkRoccade nog wel een wensenlijst 
met onder andere: verruiming van de wetgeving om digitale 
dienstverlening toe te passen, goede identificatie mogelijk-
heden voor de burger, co-creatie in de regio en gezamenlijk 
optrekken tussen KING en de leveranciers. 
i-Burgerzaken maakt gebruik van een eigen zaak type catalogus 
waarin de zaaktype gegevens geconfigureerd worden. Voor de 
communicatie met een zakenmagazijn maakt het BZM-systeem 
gebruik van StUF-ZKN. Het plaatsen of ophalen van documen-
ten in/uit het DMS gaat via het CMIS koppelvlak. De oplossing 
is gebaseerd op open source tooling zoals Afresco, Liferay, Post-
greSQL en JBoss en ondersteunt zaakgericht werken. 
Zie ook: iburgerzaken.nl/

Ook de kleinste van de drie bestaande GBA leveran-
ciers, Procura, is voornemens om alle Burgerzaken-
modules te gaan leveren aan gemeenten. Waarbij zij 
wel zullen prioriteren. De module CRIB heeft daarbij 
de laagste prioriteit. 
Procura bouwt al twee jaar aan de Burgerzakenmo-
dules onder de naam Proweb Personen. Deze worden 
volgens Procura in feite al gebruikt, maar uiteraard 
wel met GBA-gegevens. Alle gegevenscontroles van 
de BRP worden voor zover mogelijk nu al inge-
bouwd. Procura heeft de afgelopen periode de kennis 
en ervaring met de processen van de GBA gecom-
bineerd met de richting die door het programma 
mGBA is ingezet. De oplossing heeft Procura specifiek 
ontwikkeld met het oog op het gebruik van webservi-
ces en zaakgericht werken. 
Voor het test-gereed hebben van BZM verwijst ook 
Procura naar de afhankelijkheid ten opzichte van het 
programma mGBA. Procura volgt zo kort mogelijk 
de opleveringen van het programma mGBA met 
betrekking tot de koppelvlakken, bijhoudingsberich-
ten en leveringsberichten. Het streven is om in het-
zelfde kwartaal of uiterlijk het kwartaal na de laatste 
oplevering van de koppelvlakken en berichten, de 
BZM testgereed te hebben voor de eerste (koploper) 
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vergelijking leveranciers

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe ver de leveranciers naar eigen zeggen gereed zijn met de ontwikkeling van de 
Burgerzakenmodules.

nu 100% testgereed 100% leveringsgereed

Centric Afhankelijk van planning 
programma mGBA
100% functioneel gereed

Afhankelijk van planning programma 
mGBA

Afhankelijk van planning programma 
mGBA

eLabbs Circa 25% gereed Afhankelijk van de planning van het 
programma mGBA. Verwacht eind 
tweede kwartaal van 2015

Verwacht einde van het vierde 
kwartaal van 2015 gereed 

GemBoxx 25-30% gereed en 1-4-2014 
80% gereed

Afhankelijk van planning programma 
mGBA

Afhankelijk van planning programma 
mGBA

PinkRoccade Basis 70% 
Apps 60% 

Eind 2014 zijn alle apps gereed voor de 
mGBA.

De eerste gemeenten gaan in eerste 
kwartaal 2014 operationeel met 
Burgerlijke Stand apps. 
In vierde kwartaal 2014 volgen 
verhuizingen en waardedocumenten 
en in vierde kwartaal 2014 de rest.

Procura Circa 50% gereed In hetzelfde kwartaal of het kwartaal 
na de laatste oplevering van de 
koppelvlakken en berichten, is de BZM 
testgereed voor de eerste (koploper) 
gemeenten.

Afhankelijk van planning programma 
mGBA. Leveringsgereed zal qua termijn 
kort zitten op het testgereed zijn.

Voor een uitgebreidere tabel met informatie zie kinggemeenten.nl 

COnCluSIE
Alle leveranciers zien het zaakgericht werken als het groot-
ste verschil met de huidige GBA-applicaties en zetten daar 
vol op in. Een aantal partijen ziet marktkansen voor een 
geïntegreerd zaaksysteem en anderen houden het bij een 
zaakgericht Burgerzaken systeem dat koppelt naar een 
zaaksysteem. 
Er zitten verder duidelijk accentverschillen tussen aan de 
ene kant leveranciers die het vooral zullen moeten hebben 
van het digitale loket en de rol van de burger daarin centraal 
stellen en aan de andere kant leveranciers die de multichan-
nel gedachte (balie, post, telefoon en het web) aanhangen en 
daarin het KCC centraal stellen. 
Bij aanbestedingen zullen gemeenten de gevraagde functi-
onaliteit dus heel goed moeten afbakenen. Als je net een 

gemeentebreed zaaksysteem hebt geïmplementeerd wil je 
dat niet nog eens overdoen met de intrede van de BRP, dan 
wil je gewoon een BZM-systeem dat daarop aansluit. 

De aloude verrekenprijs per inwoner gaat waarschijnlijk 
overboord als gemeenten dat zouden willen. Verder zijn 
er verschillen tussen leveranciers die voor eigen rekening 
investeren en leveranciers die gemeenten vragen financieel 
risico te dragen. Voor wat betreft de ondersteunde koppel-
vlakken is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Alle 
leveranciers verwijzen naar de GEMMA softwarecatalogus 
van Operatie NUP waar ze zelf de ondersteunde STUF kop-
pelvlakken vermelden. 
Zie hiervoor softwarecatalogus.nl/ (mk/tij/lh)

gemeenten. Vlak er na zullen de Burgerzakenmodules leve-
ringsgereed zijn. Op dit moment heeft Procura de Burgerza-
kenmodules voor circa 50% gereed. 
Anders dan de andere leveranciers gaat Procura geen eigen 
geïntegreerd zaaksysteem bouwen, maar sluit zij bij reeds 
bestaande zaaksystemen binnen de gemeente door uitwis-
seling op basis van StUF-zaken. De BZM bevat een eigen 
zakenregister voor zaken, statussen, werkvoorraad e.d. Dit 
register bevat niet alleen zaken die in de BZM zijn aange-
maakt, maar ook zaken die via andere kanalen (E-loket, 
zelfbedieningsbalie) binnenkomen. Het zaakgericht werken 
is vanaf de start van de ontwikkeling van de Burgerza-
kenmodules in focus geweest. Voor de gebruikers zal dit 
element het meest merkbare verschil zijn ten opzichte van 
de ‘oude’ applicatie. Opvallend is dat Procura met name de 
afhandeling van de burgerzaken-processen vrijwel allemaal 

zo kennisintensief vindt dat dit niet kan worden losgeweekt 
en toegevoegd aan een gemeentebreed zaaksysteem. De 
zaakbehandeling wordt dan (te) versnipperd. 

Op de vraag wat Procura nog graag veranderd zou wil-
len zien, benadrukt Procura het belang van de onderlinge 
samenwerking tussen het programma mGBA en de leve-
ranciers. De focus van Procura ligt op het samen met het 
programma realiseren van een totaaloplossing voor haar 
klanten. Zij is van mening dat er de afgelopen jaren veel is 
bereikt. Het uitlopen van de planning is naar beoordeling 
van Procura van ondergeschikt belang aan de richting die is 
ingezet en de veranderingen die de modernisering beoogt. 
Een planning is belangrijk, maar als een planning uitloopt 
met goede redenen, dan is daar goed mee te leven. De BRP 
en in het verlengde daarvan de BZM zijn immers complexe 
aangelegenheden.
Zie ook: procura.nl

Modernisering GBA: 
van decentrale gegevensopslag naar

gebruik van uw gegevens uit de 
centrale voorziening BRP

In kaart brengen wat dat voor úw gemeente betekent?
Dat kan met de mGBAgids!

Begin nu met de voorbereidingen, dan weet u tijdig wat dat betekent voor:
  Uw processen.
  De binnengemeentelijke levering.
  Uw applicatielandschap.
  De aangehaakte gegevens.
  Uw selecties.
  Uw afdelingen en medewerkers.
en   Hoe alles zich verhoudt tot lopende en toekomstige projecten.
 Welk budget u in 2015 en verder moet reserveren.
 Welke risico’s u loopt.

U legt direct een duurzame basis voor:
Binnengemeentelijke levering van GBA gegevens.
Het gebruik van brongegevens.
Verdergaande (binnengemeentelijke) ketensamenwerking.
Verdergaande implementatie van I-NUP bouwstenen.

Met de mGBAgids nemen we u een arbeidsintensief en tijdrovend inventarisatietraject uit 
handen. U geeft direct invulling aan het rapport Binnengemeentelijke leveringen (BGL) 
doordat wij: 
De aan te passen applicaties in kaart brengen.
Per afnemer bepalen welke persoonsgegevens verstrekt worden en op welke wijze dat gebeurt.
De gevolgen van de gewijzigde gegevensset in beeld brengen.
De ist en soll situatie voor uw migratieplan uitwerken. 
De betrokken processen in kaart brengen.

Zo kunt u:
De noodzakelijke basis voor de BRP en burgerzakenmodules leggen.
De relatie met andere ICT projecten zien.
Het gegevensdistributiesysteem gemeentebreed gaan gebruiken.
Inzicht krijgen in het te reserveren budget.
Inzicht krijgen in de risico’s.
Op gecontroleerde, effi ciënte en duurzame wijze aan de slag met de modernisering GBA.
Het werk in één keer goed uitvoeren.

Voor meer informatie en referenties:
www.mgbagids.nl

of bel met 0575 - 450 922 en vraag naar
Marian Herenius of Ank Jongman

www.mezzalama.nl

Gecontroleerd en verantwoord de
Basisregistratie Personen implementeren
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