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Publicatie data op het web

• Semantische interoperabiliteit

• Voor (gewone) mensen

• Voor computers

• Met voldoende context (gebeurtenissen, regels)

• Gerealiseerd in informatiemodel

• Waardelijsten

• En in producten- en dienstenmodellen
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Voorbeeld in de BRK
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Context: Gebeurtenissen en condities
Eigenschappen

Uitleg

Overdracht eigendom is dat iemand het eigendomsrecht aan een ander geeft. Een overdracht is 
geldig als hij die het eigendom geeft aan de ander dat mag doen. Ook moet hij die het eigendom 
geeft dat hebben afgesproken met hij die het eigendom krijgt. Hij die het eigendomsrecht krijgt, moet 
het eigendomsrecht kunnen gebruiken.

Formele definitie
Overdracht is het door levering overgaan van een eigendomsrecht van de ene op de andere 
rechthebbende . 

Toelichting
Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van 
het recht zich tegen een overdracht verzet, artikel 3:83 lid 1 Burgerlijke Wetboek.

Bronnen
Artikel 83 BW Boek 3
Artikel 84 BW Boek 3

Actor
Vervreemder
Verkrijger

Agent Notaris
Object Eigendom

Aanleiding Overeenkomst tot overdracht eigendomsrecht

Preconditie
Vervreemder_is_beschikkingsbevoegd
Onroerende_zaak_duidelijk_omschreven

Postconditie Verkrijger_is_eigenaar

Bestaat uit
Controleren inschrijvingsvereisten
Controleren registratievereisten

http://brk.kadaster.nl/resource?subject=http://brk.kadaster.nl/id/begrip/Rechthebbende
http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0005291&titel=4&afdeling=2&artikel=83
http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0005291&titel=4&afdeling=2&artikel=84
http://brk.kadaster.nl/resource?subject=http://brk.kadaster.nl/id/begrip/Vervreemder
http://brk.kadaster.nl/resource?subject=http://brk.kadaster.nl/id/begrip/Verkrijger
http://brk.kadaster.nl/resource?subject=http://brk.kadaster.nl/id/begrip/Notaris
http://brk.kadaster.nl/resource?subject=http://brk.kadaster.nl/id/begrip/Eigendom
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Gegevensstructuur
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Waardelijsten



9

Producten en diensten

Producten en diensten

1. BRK levering
2. Ojectbericht
3. Hypotheekbericht
4. …
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Functionele eisen

• Vocabulaires herkennen, in dit geval voor

– Begrippen

– Gebeurtenissen

– Gegevensstructuren

– Waardenlijsten

– Producten en diensten

• Cool uri protocol ondersteunen

• Data visualiseren
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Hoe we begonnen

• Context per basisregistratie:

– brk.kadaster.nl

– bag.kadaster.nl

– brt.kadaster.nl

• Alle begrippen van het kadaster:

– tax.kadaster.nl

• Ieder begrip krijgt hierdoor 2 uri’s, bijvoorbeeld:

– brk.kadaster.nl/id/begrip/Perceel

– tax.kadaster.nl/id.begrip/Perceel
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Maar … (1)
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Maar …(2)
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Maar … (3)
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Of … (4)
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Aanvullende functionele wensen

• Data op 1 plek publiceren

– 1 uri per ‘ding’, (authentieke) bron zichtbaar

• In meerdere portalen gebruiken

– huisstijl toevoegen in portaal 

Vragen
• Wat betekent dit voor het cool uri protocol?

• Bouwstenen voor portalen?
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