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Inleiding 

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen 

registratiesysteem met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit.  

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal gegevens en modellen over de 

ondergrond bevatten. Volgens de wet Bro moeten bestuursorganen 

gegevens over de ondergrond van uitgevoerde onderzoeken en 

bepaalde typen vergunningen in hun beheergebied aanleveren ter 

registratie. Bovendien geldt voor bestuursorganen dat bij uitvoering van 

de publiekrechtelijke taken een gebruiksplicht.  

Het registratiesysteem, de Landelijke Voorziening (LV BRO), zorgt voor 

efficiënte uitwisseling en efficiënt gebruik van ondergrondgegevens.  

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is verantwoordelijk voor de 

BRO, die per 1 januari 2017 in fasen in gebruik wordt genomen. 

 

Welke gevolgen heeft de BRO voor uw organisatie? 

De BRO brengt een viertal plichten met zich mee, waar de 

bestuursorganen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap) als 

bronhouders op voorbereid moet zijn, te weten de aanlever-, gebruiks-, 

meld- en onderzoeksplicht. Tot voor kort gingen bestuursorganen er 

vanuit dat de huidige situatie met DINO, NLOG, BIS en het LGR niet 

wezenlijk zou veranderen. Maar omdat de BRO diverse wettelijke 

verplichtingen met zich mee brengt, die van directe invloed zijn op de 

inrichting van werkprocessen, is een grondige voorbereiding van belang. 

 

Bent u er al klaar voor? 

Is uw organisatie op de hoogte van de wettelijke plichten waaraan per 1 

januari 2017 moet worden voldaan? Kent u uw rol als bronhouder? Is uw 

archief voldoende op orde om na verloop van tijd onderzoek te kunnen 

doen naar meldingen? Zijn uw processen er voldoende op ingericht?  

 

Aanpak 

Ook Rijkswaterstaat krijgt straks dus te maken met de BRO. Om te weten 

wat een organisatie mag of moet doen, moet de nieuwe wet in 

samenhang met de bedrijfsvoering worden beschouwd.  

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben wij een analyse uitgevoerd van 

de conceptwettekst en in begrijpelijk taal geformuleerd.  

 

Met behulp van een reeks interviews hebben we de activiteiten die de 

BRO met zich meebrengt in kaart gebracht. Door een directe koppeling 

tussen wet, registratieobjecten en activiteiten wordt in één oogopslag 

helder waar de BRO impact heeft. Tevens hebben we risico’s en 

beheersmaatregelen in beeld gebracht. Dit vormt de basis om de BRO te 

kunnen implementeren. 

 

 

 

 

 

“De inspirerende inbreng van 

Juris heeft snel inzicht gegeven 

in de implicaties van de nieuwe 

wet voor een grote, complexe 

organisatie als RWS.” 

 

Kees Tjaden 
Projectmanager implementatie BRO RWS 

 

 

Over Juris 

Juris heeft al vele opdrachten uitgevoerd voor 

overheidsorganisaties en het bedrijfsleven en helpt organisaties 

bij het vergroten van inzicht en grip op (juridische) 

veranderingen en met het verbeteren van hun compliance en 

processen. 
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Om een en ander eenvoudig beschikbaar te stellen wordt gebruik 

gemaakt van onze tooling Visuall en een bijzonder formaat visualisatie. 

De wettelijke plichten zijn daarmee inzichtelijk geworden en in 

samenhang gebracht voor zowel medewerkers betrokken bij de 

uitvoering als het management. 

 

Wilt u ook weten waar de BRO impact heeft binnen uw organisatie? 

Wij hebben veel ervaring met implementatietrajecten van complexe 

wet- en regelgeving. Tijdens een vrijblijvend, verkennend gesprek, 

kunnen wij samen met u een beeld schetsen van de gevolgen van de 

BRO voor uw organisatie en wat er nodig is om tot een goede 

implementatie te komen. 

 

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Arlette Wegman voor 

een oriënterend gesprek: 070-7830038 of arlette.wegman@juris.nl. 

 

 

De auteurs  

Rosalie van Oostrom en Emma Prins zijn verbonden aan Juris.  

Zij hebben ervaring met het doorvoeren van veranderingen in 

organisaties waar wet- en regelgeving de grondslag voor de 

verandering vormt.  

 


