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Wijzigingsblad 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voorgaande versies van 

dit document. De gedane aanpassing(en) worden daarbij vermeld. 

 

 

Doorgevoerde wijzigingen 

Versie Datum Gewijzigd door Aanpassing 

1.0 September 2015 Martijn Veurink  Eerste definitieve versie  

1.1 1 feb 2018  Martijn Veurink  Herziene versie 2018 

1.2 1 maart 2020 Ellen van Aalst  Document herzien 2020 

1.3 21 april 2020 Ellen van Aalst  Review EBV verwerkt  

1.4. 20 augustus 2020 Ellen van Aalst Aanvullingen Fineke Beukema verwerkt 

(berichtenboek)  

1.5 02 april 2021 Atiye Öztürk  Herziene versie, aanvulling BRK, 

abonnementenservice BRP en federatief 

aansluiten  

1.6 01 maart 2022 Atiye Öztürk Document hierzien na migratie nieuwe 

omgeving. url aanpassing, terugmelden BRP,   

ondersteuning berichtenboek NHR, 

aanpassing WSDL’s 

    

    

    

    

Tabel 1 Versies Document  
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Inleiding 

De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) staat voor een eenvoudige, 

eenduidige aansluiting voor partijen binnen Justitie en Veiligheid (JenV) op de 

basisregistraties. Voor het bestaan van de BCS werden de basisregistraties 

ontsloten door middel van verschillende voorzieningen en diverse (commerciële) 

leveranciers. Deze aansluitingen waren vaak gebaseerd op verouderde 

koppelvlakken en infradiensten.  

 

De BCS ontsluit nu de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA), het 

Handelsregister (HR), de registers van de RDW (Basisregistratie 

Voertuigen/Kentekenregister, Rijbewijzenregister, CR-WAM register, Registratie 

Snelle Motorboten) en het Kadaster (BRK). Naast een berichtenservice is er ook een 

portaal ontwikkeld. De berichtenservice kent twee varianten: 

 Asynchroon (ebMS2 - Digikoppeling); 

 Synchroon (WUS – Digikoppeling). 

 

De BCS wordt vanuit JenV-gemeenschappelijk budget gefinancierd. Er gelden 

daarmee geen aansluitkosten voor de BCS. Ook aan het gebruik van de BCS zelf zijn 

geen kosten verbonden. Wel is het mogelijk dat de basisregistratie kosten in 

rekening brengt voor de gedane bevragingen. Per basisregistratie geldt dat hier 

specifieke financiële constructies voor zijn.  

 

De BCS maakt onderliggend onder meer gebruik van JUBES. Randvoorwaarde van 

het gebruik maken van de BCS is dan ook dat de afnemer een aansluiting op JUBES 

heeft. Voor afnemers die hier nog niet op aangesloten zijn wordt verwezen naar 

bijlage 1. 

 

Het eerste hoofdstuk bevat algemene aansluitvoorwaarden die voor alle BCS-

aansluitingen gelden. Daarna volgen basisregistratie specifieke 

aansluitvoorwaarden. Als laatste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe aangesloten kan 

worden op een basisregistratie die nog niet op BCS is gekoppeld. 
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1 Algemene aansluitvoorwaarden 

Voor het aansluiten op de BCS gelden de volgende voorwaarden: 

 

 Voor het beheer en onderhoud van de BCS zijn de afspraken van toepassing 

zoals tussen Justid en DI&I zijn vastgelegd in de DNO ‘Basisregistratie 

Communicatie Service’. 

 

 Een afnemer van de BCS neemt deel aan het basisregistratie JenV overleg. 

In dit overleg worden ontwikkelingen in het basisregistratie domein besproken, 

zowel vanuit JenV-afnemers als vanuit de basisregistraties.  

 
 Een afnemer van BCS neemt deel aan het Afnemersoverleg 

Gegevensdiensten van DI&I. Hierin worden ontwikkelingen omtrent 

gemeenschappelijke gegevensdiensten (waaronder BCS) besproken, en worden 

besluiten genomen over de doorontwikkeling van BCS  

 
 Voordat een koppeling in productie wordt genomen, wordt er eerst een 

(succesvolle) technische en functionele test uitgevoerd op de 

acceptatieomgeving. 

 

 De BCS is een communicatieservice die technisch faciliteert, de afnemer 

blijft zelf verantwoordelijk voor de bevragingen en dient hierover afspraken te 

maken met de betreffende basisregistratie. 

 

 Voor het aansluiten via de berichtenservice is een aansluiting op JUBES 

vereist. 

 

 Bij significante uitbreiding van het aantal bevragingen op een bestaande 

verbinding moet Justid door betreffende afnemer tijdig worden geïnformeerd.  

 

 Aanleveren in batches is niet toegestaan. In de basis geldt dat per afnemer er 

per basisregistratie een piekbelasting van maximaal 5 bevragingen per 

seconde gedaan kan worden. Indien de hoeveelheid van bevragingen 

structureel hoger is of wordt, dient dit gemeld te worden.  

 

 Gebruikers voor het BCS-portaal worden aangemeld met het daarvoor 

bestemde formulier. Het formulier is op te vragen bij functioneel beheer van 

het BCS team, of door een mail te sturen naar info@justid.nl  

 
 Van gebruikers van het BCS-portaal wordt verwacht dat zij werken met een 

recente versie browser die voldoet aan de laatste stand der techniek. Een 

verouderde webbrowser kan van invloed zijn op de weergave binnen het 

portaal.  

 

 Eventuele verstoringen of vragen worden gemeld via info@justid.nl  

 

 

  

mailto:info@justid.nl
mailto:info@justid.nl
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2 Aansluiten op BCS-BRP 

De eigenaar van de BRP is het ministerie van binnenlandse zaken (BZK) en de 

beheerder is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De huidige BRP werkt 

onderliggend met het systeem GBA-V.  

2.1 Autorisatie 

Aansluiten via de BCS op de BRP gaat op basis van de afnemersindicatie 

(autorisatie) van de aan te sluiten afnemer. Indien de afnemer nog geen 

afnemersindicatie heeft zal de afnemer deze eerst via de RvIG moeten aanvragen. 

Per afnemer kunnen er meerdere afnemersindicaties zijn. Van belang is aan te 

geven conform welke afnemersindicatie de aansluiting dient plaats te vinden. De 

afnemersindicaties zijn op de website RvIG te vinden (tabel 35):  

https://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen/Zoekpagina_tabel_35_autorisatietabel 

 

Wanneer de afnemersindicatie naast de BCS ook nog voor een andere koppeling 

wordt gebruikt is het van belang om een subaccount of kopieafnemersindicatie bij 

de RvIG te verkrijgen. Als de afnemersindicatie ook voor andere koppelingen wordt 

gebruikt hebben de verschillende koppelingen namelijk last van het periodiek 

wijzigen van het wachtwoord. Wordt deze voor de ene koppeling gewijzigd, dan 

werkt de andere niet meer en vice versa. Afspraken hierover dienen tussen afnemer 

en RvIG gemaakt te worden.  

 

Als aanvulling op de functionaliteit van de BRP zijn er binnen BCS scenario-

bevragingen ontworpen. Met deze scenariobevragingen is het mogelijk om een 

selectie van aan elkaar gerelateerde personen met één bevraging op te vragen. 

Denk bijvoorbeeld aan een gezinssituatie: van de bevraagde persoon kunnen 

ouders, kinderen en broers en zussen in één keer worden opgehaald. De 

koppelvlakspecificaties van deze scenariobevragingen zijn beschreven in het 

document ‘Ontwerp Scenarios bevraging GBA’. 

2.2 Op te vragen informatie en Berichtenboek 

Via de BCS kunnen de gegevens van persoonslijsten in de BRP worden opgevraagd. 

Dat wil zeggen dat alle informatie uit de BRP getoond wordt waarvoor de afnemer 

geautoriseerd is. Er zijn 2 ingangen voor de bevraging: de eerste op basis van BSN, 

achternaam of geboortedatum, en de tweede op basis van adresgegevens.  

 

Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in het document “Functioneel ontwerp 

BCS-GBA.pdf”. Ook de berichtspecificaties zijn hier te vinden. Zowel het asynchrone 

als synchrone koppelvlak werken met hetzelfde berichtenboek. 

 

2.3 Berichtenservice 

2.3.1 Asynchroon (ebMS2 – Digikoppeling) 

Om gebruik te maken van het asynchrone koppelvlak moet er een CPA 

(Collaboration Protocol Agreement) worden opgesteld en uitgewisseld tussen de BCS 

(Justid) en de afnemer. De CPA is een technische weergave van het 

berichtuitwisselingspatroon en is nodig om via JUBES de berichten te kunnen 

verzenden en ontvangen. De CPA wordt opgesteld door Justid/VenV. Een CPA 

bestaat uit een variant voor de afnemer en een variant voor de BCS. Nadat de CPA 

is opgesteld wordt deze verzonden aan de endpoint beheerders die deze daarop 

dienen te deployen. Verder is het zo dat er een CPA is voor de OTA-omgeving 

https://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen/Zoekpagina_tabel_35_autorisatietabel
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(welke gebruikt kan worden voor de acceptatietesten) en een CPA voor de 

productieomgeving. Voor het opstellen van een CPA geldt per omgeving een 

doorlooptijd van twee weken.  

2.3.2 Synchroon (WUS - Digikoppeling) 

Het synchrone koppelvlak werkt met WUS conform het profiel “Digikoppeling 2W-

be-S” (voor meer info: https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie).  

 

Zie voor verdere toelichting en een overzicht van de WSDL’s die op JUBES 

beschikbaar zijn bijlage 2.  

2.4 Het BCS-Portaal 

De URL van het BCS-portaal is: https://bcs.eminjenv.nl/. Het BCS-portaal is 

beschikbaar op Justitienet en alleen beschikbaar voor bekende afnemers. Er wordt 

hiervoor gecontroleerd op het IP-nummer van waaruit het BCS-portaal wordt 

benaderd. Indien nog niet bekend dan kan dit met het formulier 

‘AanvraagWijzigingKoppelingJustid’ worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op 

met Justid via info@justid.nl.   

 

Verder moet het BCS-portaal eenmalig voor een aansluitende afnemer worden 

geconfigureerd. Dit betreft met name het inregelen van de specifieke autorisatie van 

de afnemer. 

 

Inloggen op het BCS-portaal gaat door middel van een gebruikersaccount op BCS, 

of via de federatieve service.  

Met een gebruikersaccount voor BCS wordt er ingelogd met behulp van een 

gebruikersnaam en wachtwoord welke door Justid worden uitgegeven en beheerd. 

Gebruikers kunnen aangevraagd worden met behulp van een ‘Autorisatieformulier 

BCS-portaal’. U neemt hiervoor contact op via info@justid.nl.  

Daarnaast is er de mogelijkheid tot federatief inloggen (gekoppeld rechtstreeks aan 

het account bij uw overheidsinstelling), indien uw organisatie hier reeds gebruik van 

maakt. Om dit in gang te zetten, dienen de juiste entitlements/attributen ingericht 

te worden binnen uw eigen organisatie. Hoe dit voor BCS in zijn werk gaat, vindt u 

beschreven in Bijlage 3.  

Indien uw organisatie nog geen gebruik maakt van de federatieve service, maar dit 

wel wenst, kan er contact opgenomen worden met Justid om dit in gang te zetten.  

2.5 Terugmelden 

Wanneer een afnemer gerede twijfel heeft bij authentieke gegevens in een 

basisregistratie heeft hij de wettelijke verplichting dit terug te melden. 

Terugmeldingen op de BRP kunnen per 2019 niet meer rechtstreeks via BCS worden 

gedaan. Bij TMV 2.0 is ervoor gekozen hiervoor door te verwijzen naar het 

Digimelding portaal van de RvIG (via Logius). Hier kan ingelogd worden met e-

herkenning of SSOn-Rijk om een terugmelding te doen. Ook via het BCS-portaal 

wordt er nu doorverwezen naar dit portaal.  

 

2.6 Abonnementenservice BRP  

Met de BRP-abonnementenservice BCS kunnen afnemers via de BCS bij de BRP een 

abonnement op een persoonslijst laten plaatsen. Een abonnement houdt in, dat de 

gegevens (uiteraard beperkt tot de set waarvoor de afnemer geautoriseerd is) en 

latere wijzigingen in de gegevens van de persoon worden verstrekt. Een afnemer 

kan het abonnement weer laten verwijderen als de noodzaak voor het abonnement 

er niet meer is. 
 

https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie
https://bcs.eminjenv.nl/
mailto:info@justid.nl
mailto:info@justid.nl
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De BCS maakt gebruik van een webservice voor de communicatie met de BRP. Dit is 

transparant voor de afnemer. De certificaten die nodig zijn voor de communicatie 

tussen de BCS en BRP, zijn certificaten van de BCS; er worden geen certificaten van 

de afnemer gebruikt. Voor de communicatie tussen afnemer en BCS wordt ebMS 

gebruikt.  

 

Indien u gebruik wenst te maken van deze abonnementenservice, moet u als 

afnemer geautoriseerd zijn voor ‘spontane verstrekkingen’ vanuit de RVIG. Neem 

contact op met Justid voor het verkrijgen van verdere informatie en 

aansluitdocumentatie.  

 

2.7 Financiën  

Aan het gebruik van de BCS zelf zijn geen ‘gebruikskosten’ verbonden, wel kan het 

zijn dat er kosten zijn aan de kant van de basisregistratie. Voor de BRP geldt dat er 

vanaf 2012 een model is geïntroduceerd op basis van jaarabonnementen. De 

staffels worden jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken bij ministeriële 

regeling vastgesteld, mede op basis van de voor dat jaar verwachte kosten en het 

aantal in het voorafgaande jaar verzonden berichten.  

 

Gebruikers zijn ingedeeld door middel van een staffel die gebaseerd is op het totale 

verbruik aan berichten in het voorafgaande jaar. Hiervoor zal de afnemer conform 

staffel/tarief een rekening van de RvIG ontvangen.  
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3 Aansluiten op BCS-RDW 

In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, 

kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de 

registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan overheden, 

burgers en bedrijven.  

3.1 Autorisatie 

De registers van de RDW kunnen bevraagd worden met een hele serie specifieke 

berichten. Afnemers van de registers dienen autorisatie bij de RDW te verkrijgen 

voor de registers en de bijbehorende berichten. De autorisatie die verkregen wordt 

is een gebruikerscode met bijbehorend wachtwoord die in de berichten meegegeven 

dient te worden. 

 

Het verkrijgen van autorisatie op de Basisregistratie Voertuigen (ook wel bekend als 

Kentekenregister), het CRWAM register en de Registratie Snelle Motorboten is voor 

een overheidsorgaan die dit aantoonbaar gebruikt voor publieke taakuitoefening 

geen probleem. Nieuwe aansluitingen, of uitbreiding van de gegevens die bevraagd 

worden gaat altijd in overleg, en kan alleen met expliciete toestemming vanuit het 

RDW.  

 

Voor het Rijbewijsregister geldt echter dat dit limitatiever is geregeld 

(Wegenverkeerswet 1994 en Reglement rijbewijzen). Verstrekkingen uit het 

Rijbewijzenregister aan een afnemer zonder relatie met de handhaving in het kader 

van de Wegenverkeerswet is op dit moment wettelijk niet mogelijk.  

Dat betekent dat ieder overheidsorgaan voor andere doeleinden dan 

wegenverkeersrechtelijke handhaving met naam genoemd moet worden in het 

Reglement rijbewijzen. 

3.2 Op te vragen informatie en Berichtenboek 

Via de BCS kunnen gegevens over rijbewijzen, kentekens of kentekenhouders 

worden opgevraagd. Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in het FO 

20171215_Ontwerp-BCS-RDW-v1.6.  

3.3 Berichtenservice 

3.3.1 Asynchroon (ebMS2 – Digikoppeling) 

Zie paragraaf 2.3.1. 

3.3.2 Synchroon (WUS - Digikoppeling) 

Het synchrone koppelvlak werkt met WUS conform het profiel “Digikoppeling 2W-

be-S” (voor meer info: https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie).  

 

Zie voor verdere toelichting en een overzicht van de WSDL’s die op JUBES 

beschikbaar zijn bijlage 2.  

3.4 BCS-Portaal 

Zie paragraaf 2.4. 

3.5 Terugmelden 

Wanneer een afnemer gerede twijfel heeft bij authentieke gegevens in een 

basisregistratie heeft hij de wettelijke verplichting dit terug te melden.  

 

https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie
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Bij de RDW geldt deze terugmeldplicht alleen voor de Basisregistratie Voertuigen. 

Op dit moment is het aan de kant van de RDW nog niet mogelijk om dit via het 

Digimelding-portaal uit te voeren. U kunt een terugmelding doen door middel van 

een formulier op de website van de RDW, zie: https://www.rdw.nl/over-

rdw/formulieren/terugmelding-basisregistratie-voertuigen  

3.6 Financiën  

Aan het gebruik van de BCS zelf zijn geen ‘gebruikskosten’ verbonden, wel kan het 

zijn dat er kosten zijn aan de kant van de basisregistratie. Voor de registers van de 

RDW is hier geen sprake van, zij brengen geen kosten in rekening voor het gebruik 

aan de afnemers. 

 

  

https://www.rdw.nl/over-rdw/formulieren/terugmelding-basisregistratie-voertuigen
https://www.rdw.nl/over-rdw/formulieren/terugmelding-basisregistratie-voertuigen
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4 Aansluiten op BCS-NHR 

4.1 Autorisatie 

Anders dan bij de BRP en de RDW geldt dat er door de KvK bepaald is dat voor het 

Handelsregister van de KvK één algemene JenV autorisatie van toepassing is (voor 

JenV onderdelen die aansluiten via de BCS). JenV heeft besloten om, in verband 

met het goed beleggen van de verantwoordelijkheden, de aanvraagformulieren van 

de KvK voor elke JenV organisatie bij aansluiting via de BCS te hanteren. Op 

verzoek van de KvK worden zij ook geïnformeerd over deze aansluitingen 

(ontvangen zij de ingevulde aansluitformulieren). Daarnaast wordt een aantal 

gegevens door de KvK gebruikt om de technische koppeling in productie te nemen. 

Er zijn twee documenten die hiervoor ingevuld moeten worden.  

 

De toegang tot het Handelsregister kan aangevraagd worden met behulp van een, 

door KvK voor JenV vereenvoudigd, aansluitformulier (bijlage ‘Aanvraagformulier HR 

Dataservice Overheid’). Daarnaast moet het ondertekenen van de verklaring (bijlage 

‘voorbeeld verklaring’) plaatsvinden voordat er in productie gegaan kan worden. 

Daarbij moet de betreffende verantwoordelijke van de afnemer tekenen (gebruik 

gegevens).  

 

De KvK controleert bij een bevraging op het Handelsregister of zij de betreffende 

afnemer kent. Hiervoor controleren zij op het Overheidsidentificatienummer (OIN) 

van de afnemer welke door de BCS wordt meegegeven. Het betreffende OIN 

(https://portaal.digikoppeling.nl/registers/overview/index) moet tezamen met de 

ingevulde formulieren aangeleverd worden bij info@justid.nl onder vermelding van 

‘Aansluiten op BCS-NHR’.  

4.2 Op te vragen informatie en Berichtenboek 

Via de BCS kunnen door te zoeken op KvK-nummer, Vestigingsnummer of RSIN 

gegevens over bedrijven worden opgevraagd. Een gedetailleerde beschrijving is te 

vinden in het FO (“Ontwerp BCS NHR”).  

 

De berichtspecificaties voor de xml-berichten zijn bij Justid op te vragen.  

 

Zowel het asynchrone als synchrone koppelvlak werken met hetzelfde 

berichtenboek. Voor afnemers ondersteunt de BCS-NHR twee versies van het 

berichten boek: 2.0 (BCS_NHR_201_2020_12_04_09_54_36) en 2.1 

(BCS_NHR211_2021_12_03_10_16_30) 
 

4.3 Berichtenservice 

4.3.1 Asynchroon (ebMS2 - Digikoppeling) 

Zie paragraaf 2.3.1. 

4.3.2 Synchroon (WUS - Digikoppeling) 

Het synchrone koppelvlak werkt met WUS conform het profiel “Digikoppeling 2W-

be-S” (voor meer info: https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie).  

 

Zie voor verdere toelichting en een overzicht van de WSDL’s die op JUBES 

beschikbaar zijn bijlage 2.  

 

https://portaal.digikoppeling.nl/registers/overview/index
mailto:info@justid.nl
https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie


DEFINITIEF | Aansluiten op de BCS | 1 maart 2022 

  Pagina 16 van 26 

 

4.4 BCS-Portaal 

Zie paragraaf 2.4. 

4.5 Terugmelden 

Wanneer een afnemer gerede twijfel heeft bij authentieke gegevens in een 

basisregistratie heeft hij de wettelijke verplichting dit terug te melden. Een 

terugmelding op het Handelsregister is mogelijk via het webportaal van Digimelding. 

Het BCS-portaal verwijst ook naar het Digimelding-portaal.  

Voor meer informatie zie: https://www.kvk.nl/advies-en-

informatie/overheid/terugmelden-via-digimelding/. 

4.6 Financiën  

Aan het gebruik van de BCS zelf zijn geen ‘gebruikskosten’ verbonden, wel kan het 

zijn dat er kosten zijn aan de kant van de basisregistratie. Voor het Handelsregister 

geldt dat overheden voor standaardinformatieproducten geen facturen ontvangen, 

maar vallen onder inputfinanciering. De diensten die de BCS onderliggend afneemt 

bij het Handelsregister vallen onder de standaardinformatieproducten en daarmee 

onder de inputfinanciering.  

Voor nadere informatie zie: https://www.kvk.nl/advies-en-

informatie/overheid/inputfinanciering/. 
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5 Aansluiten op BCS-BRK 

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie van 

onroerende zaken en zakelijke rechten, en de kadastrale kaart. Het Kadaster is een 

zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De taken worden door het Kadaster zelfstandig 

uitgevoerd. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

BCS ontsluit momenteel gegevens uit het BRK alleen via het portaal (niet via 

berichtenservice). BCS koppelt via KIK-inzage, een koppeling waarmee gegevens uit 

de BRK kunnen worden ingezien.  

Voor meer info: https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk  

5.1 Autorisatie 

De registers van het Kadaster kunnen bevraagd worden met een hele serie 

specifieke berichten. Justid treedt als afnemer namens JenV op. 

Het verkrijgen van autorisatie op het Kadaster is voor een afnemende partij geen 

probleem. De afnemer kan zich wenden tot Justid voor een account. 

5.2 Aansluitvoorwaarden  

De aansluitvoorwaarden zijn terug te vinden op https://www.kadaster.nl/algemene-

leveringsvoorwaarden 

5.3 Het BCS-Portaal 

Zie paragraaf 2.4. 

 

5.4 Terugmelden 

Wanneer een afnemer gerede twijfel heeft bij authentieke gegevens in een 

basisregistratie heeft hij de wettelijke verplichting dit terug te melden. U kunt een 

terugmelding doen door middel van een formulier op de website van de BRK, zie: 

https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk/fout-in-brk-

melden 

5.5 Financiën 

De producten van KIK-inzage die via het BCS-portaal kunnen worden opgevraagd, 

vallen onder de budgetfinanciering. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan het 

bevragen van het Kadaster. 

 

https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk
https://www.kadaster.nl/algemene-leveringsvoorwaarden
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https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk/fout-in-brk-melden
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6 Aansluiten via BCS op een nog niet gekoppeld register 

Indien er bij een JenV onderdeel behoefte is aan toegang tot een registratie die nog 

niet via de BCS is gekoppeld, dan kan hiertoe een verzoek ingediend worden bij 

Justid via info@justid.nl.  

Er is geen voorwaarde dat dit een basisregistratie moet zijn: het kan ook een ander 

register zijn dat binnen de justitie-keten door meer dan één afnemer bevraagd 

wordt. In dat geval kan via het afnemersoverleg en DI&I (opdrachtgever) afgestemd 

worden of het register aangesloten kan worden.  

 

Voorwaarde voor het in behandeling nemen van het verzoek is dat verzoekende 

JenV onderdeel ook bereid is als pilotorganisatie mee te werken tijdens het 

koppeltraject. 

 

Is dit het geval dan wordt het verzoek in behandeling genomen. Dit houdt allereerst 

in dat het wordt besproken met de opdrachtgever (DI&I). Het afnemersoverleg 

Gegevensdiensten bepaalt de prioriteiten t.a.v. de ontwikkeling van BCS, en bepaalt 

daarmee of het register een gewenste toevoeging is. Een afweging is daarbij of het 

aan te sluiten register breder inzetbaar is. Ook wordt het besproken in het 

basisregistratie JenV overleg.  

 

Er wordt een eerste impact gedaan van de mogelijkheden om de betreffende 

basisregistratie aan te sluiten. Op basis van deze verkenning bepaalt Justid de 

impact in een voorstel aan DI&I middels het afnemersoverleg. Indien akkoord wordt 

het project op de roadmap van de BCS geplaatst en ingepland. 

 

 

 

 

mailto:info@justid.nl
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BIJLAGE 1 - Aansluiting JUBES 
 

 

 

Randvoorwaarde om gebruik te maken van BCS is een aansluiting op JUBES. JUBES is een 

Justitiebrede voorziening, die al het digitale berichtenverkeer tussen de verschillende JenV-

onderdelen en tussen JenV en haar (keten)partners faciliteert. 

 

Door de inzet en het gebruik van JUBES wordt de beheersbaarheid van het elektronische 

berichtenverkeer aanzienlijk verbeterd (slechts één verbinding naar de JUBES infrastructuur) 

en zijn aspecten als betrouwbare en gegarandeerde aflevering gerealiseerd. 

 

Om op JUBES aan te sluiten (via bijvoorbeeld Justitienet) dient een aantal stappen doorlopen 

te worden, zoals het aanvragen van een OIN of HRN, een PKI-certificaat en een juiste 

routering.  

Zodra de belangrijkste gegevens van de nieuwe aansluiting bekend zijn, kan contact 

opgenomen worden met Justid om de officiële procedure voor een nieuwe JUBES-aansluiting 

op te starten.  

 

 

Aangezien er de nodige variatie is in ketenpartners en bijhorende mogelijkheden, plus 

onderscheid in het classificatieniveau van de uit te wisselen informatie (security-vereisten), 

kan het beste rechtstreeks contact opgenomen worden met Justid VenV (afdeling 

Verbindingen en Veiligheid) door een mail te sturen naar info@justid.nl. Er kan dan 

beoordeeld worden welke stappen doorlopen dienen te worden om een aansluiting te 

realiseren.  
  

mailto:info@justid.nl
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BIJLAGE 2 - Synchroon berichtenverkeer (WUS) > WSDL’s 
 

 

 

Het synchrone koppelvlak werkt met WUS conform het profiel “Digikoppeling 2W-be-S” (voor 

meer info: https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie).  

 

Voor de koppeling is een PKI Overheid services server certificaat nodig. De common name 

(CN) van het certificaat moet gevuld worden met de Fully Qualified Domain Name (FQDN) 

van de server waarop de afnemer door JUBES benaderd wordt. Bij het serial number (SN) 

dient de afnemer haar OIN in te vullen. Justid heeft vervolgens de public key van het client 

certificaat van de afnemer nodig, de afnemer de public key van het server certificaat van 

Justid, evenals het publieke deel van het client certificaat.  

 

 

BRP  

De WUS service is op JUBES beschikbaar op de volgende locaties:  

 

Acceptatie https://acc.jubes.nl/wus_ota/bcs/ebvbrpbevraging 

Productie https://jubes.nl/wus/bcs/ebvbrpbevraging 
 

 

RDW  

De WUS service is op JUBES beschikbaar op de volgende locaties:  

 

Acceptatie : https://acc.jubes.nl/wus_ota/bcs/ebvrdwbevraging  

Productie : https://jubes.nl/wus/bcs/ebvrdwbevraging 

 

 

NHR  

Van belang is dat de afnemer de wsa:From vult met haar OIN. Justid zal dit als extra 

hulpmiddel gebruiken om de daadwerkelijke afnemer bij het NHR kenbaar te maken. Voor de 

acceptatieomgeving moet aan het OIN in de wsa:From worden toegevoegd: ‘_OTA’. 

 

De WUS service is op JUBES beschikbaar op de volgende locaties:  

 

Acceptatie : https://acc.jubes.nl/wus_ota/bcs/ebvnhrbevraging/v21 

Productie : https://jubes.nl/wus/bcs/ebvnhrbevraging/v21 

 

 

N.B.: Alle links werken alleen op systemen die JUBES mogen benaderen. JUBES werkt met whitelisting, 

dus is poort 443 niet zomaar benaderbaar.  
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BIJLAGE 3 – BCS federatieve login 
 

Inleiding 

Dit document beschrijft de implicaties van de introductie van federatieve login in het BCS-

portaal. 

 

Functioneel 

Als een gebruiker voor BCS federatief wil inloggen, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de 

federatieve service, waar hij de organisatie moet kiezen waarmee hij inlogt. Vervolgens 

wordt de gebruiker weer doorgestuurd naar de BCS-applicatie. Onderwater worden de 

gegevens meegestuurd met de autorisaties van die gebruiker in BCS. Dit heet het SAML-

response.  

Uit dit SAML-response extraheert BCS de attributen die het nodig heeft, namelijk de 

gebruikersnaam, het e-mailadres van de gebruiker en zijn rechten binnen de BCS-applicatie. 

Deze rechten worden meegegeven in het zogenaamde entitlement attribuut. Dit attribuut 

heeft de volgende structuur: 

 
<saml2:Attribute Name="urn:rijksoverheid.nl:entitlement"> 

<saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:type="xs:string" >urn:x-
ediensten:justid:bcsportaal:gba:123456</saml2:AttributeValue> 

<saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xs:string" >urn:x-
ediensten:justid:bcsportaal:nhr</saml2:AttributeValue> 

<saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:type="xs:string" >urn:x-
ediensten:justid:bcsportaal:rdw</saml2:AttributeValue> 
</saml2:Attribute> 

 

In dit geval heeft het entitlement attribuut in totaal drie attribute-values, namelijk: 
 urn:x-ediensten:justid:bcsportaal:gba:123456 

 urn:x-ediensten:justid:bcsportaal:nhr 

 urn:x-ediensten:justid:bcsportaal:rdw 

De gebruiker uit dit voorbeeld valt onder de dienst Justid en heeft recht om naast het RDW 

en het NHR ook het BRP (GBA) te raadplegen met afnemerscode 123456. Deze afnemerscode 

bepaalt uiteindelijk de gegevens de gebruiker te zien krijgt als hij persoonsgegevens 

opvraagt en is altijd gekoppeld aan een functie/rol die aan een gebruiker is toegekend.  

Er bestaan overheidsorganisaties met gebruikers die de BRP met meerdere afnemerscodes 

mogen raadplegen. In dit soort uitzonderingssituaties krijgt BCS onderwater meerdere 

attribute-values voor het BRP (GBA). Bijvoorbeeld:  
 urn:x-ediensten:justid:bcsportaal:gba:123456 

 urn:x-ediensten:justid:bcsportaal:gba:465456 

In deze uitzonderingsgevallen moet een gebruiker bij elke raadpleging van de BRP aangeven 

In het kader van welke rol/functie de bevraging wordt uitgevoerd. Daarmee wordt 

gewaarborgd dat de juiste gegevens worden opgevraagd en niet meer dan is toegestaan 

conform het autorisatiebesluit.  

Samenvattend: 
- De rechten van gebruikers worden meegegeven vanuit de federatieve service als 

entitlement 

- Deze entitlement wordt in BCS gebruikt om de menustructuur en autorisaties te 

tonen 

- In het uitzonderingsgeval dat een gebruiker de BRP mag raadplegen met meerdere 

afnemerscodes moet hij bij elke opvraging aangeven welke afnemerscode van 

toepassing is. In alle andere gevallen is dat niet nodig en zelfs onwenselijk. 

http://rijksoverheid.nl/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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Vulling entitlement-waarden vanuit LDAP/Active Directory 

Bij Justid wordt de inhoud die vanuit de federatieve service wordt meegestuurd als 

entitlement in het SAML-response bepaald op basis van de groepen in de Active Directory 

waar de gebruiker lid van is. De ‘F5’ verzorgt bij Justid de mapping tussen de groepsnamen 

en de daadwerkelijke entitlement values. Vanzelfsprekend kan (en zal) dit per organisatie 

verschillen.  

Elke organisatie die federatief aansluit op BCS moet dit zelf inrichten. Het concept van het 

mappen van groepsnamen op entitlement waarden, zoals dat bij Justid op de F5 gebeurt, 

wordt wel aanbevolen. Dit voorkomt dat groepsnamen in de Active Directory van een 

organisatie BCS specifieke naamconventies moeten volgen. 

 

Mapping entitlements in het BCS-portaal 

Om de inrichting en programmatuur van het BCS-portaal zo eenvoudig mogelijk te houden 

wordt uitgegaan van een aantal conventies voor de naamgeving van de attribute-values zoals 

hierboven beschreven, namelijk: 
- Elke attribute-value die begint met “urn:x-ediensten:bcsportaal:”  wordt 

geëvalueerd. 

- Het laatste deel van de geëvalueerde attribute-values bevatten de externe 

registers die geraadpleegd mogen worden door de gebruiker. Momenteel moeten de 

attribute-values eindigen met “:rdw”, “:nhr” of “:gba:999999”, waarbij “:999999” 

staat voor de afnemersindicatie om het GBA te kunnen raadplegen. 

- Het deel tussen “bcsportaal:” en de afsluiting (“:rdw”, “:nhr” of “:gba:999999”) 

bevat de organisatienaam waaronder de federatief ingelogde gebruiker valt. 

Vervolgens is er voor elk te raadplegen register nog een Django groep nodig en een rij in de 

BCS_AFNEMERS tabel, waarbij aan een aantal conventies moet worden voldaan, conform 

onderstaand voorbeeld. 

Voorbeeld 

Er wordt federatief ingelogd en deze attribute-values worden meegegeven met het 

entitlement:  
- urn:x-ediensten:cjib:bcsportaal:rdw 

- urn:x-ediensten:cjib:bcsportaal:nhr 

- urn:x-ediensten:cjib:bcsportaal:gba:234234 

 

De ingelogde gebruiker is kennelijk medewerker van organisatie “CJIB” en mag het GBA 

(BPR) raadplegen met afnemersindicatie “234234”. Er worden nu drie Django groepen 

gezocht, met als groepsnaam de samentrekking van de organisatie (CJIB), het register en 

voor GBA de afnemersindicatie.  

De gezochte Django groepsnamen zijn dus: 
1. CJIB_RDW 

2. CJIB_NHR 

3. CJIB_GBA_234234 

Elk van deze groepen wordt vervolgens opgezocht in de BCS_AFNEMERS tabel, waarin de 

afnemercode en het wachtwoord zijn geregistreerd om de externe services te kunnen 

aanroepen.  

 


