
HR+

Met HR+ realiseren we de beste oplossing voor het ontsluiten van het handelsregister. 

Raadplegers krijgen de beschikking over alle geboden gegevens uit het handelsregister via 

één druk op de knop. Ook zijn veel extra gegevens toegevoegd aan de gegevensuitwisseling 

die niet in het RSGB voorkomen maar wel belangrijk zijn binnen de gemeentelijke taken.  

Digilevering Handelsregister zou hierin 

voorzien, maar met het stopzetten hiervan 

hebben wij naar een alternatief gezocht. In 

samenwerking met 8 gemeenten heeft dit 

geresulteerd in de module HR+.  

De NHR koppeling kan hier niet in voorzien 

omdat het omzetten van BG 02.04 naar BG 

03.10 berichten niet mogelijk is. VNG 

realisatie heeft dit inmiddels onderkend. 

Daarom is de implementatie van een extra 

koppelvlak Handelsregister naar BG 03.10 

noodzakelijk. 

De functionaliteit van HR+ start bij de bevraging binnen CiVision Integraal Raadplegen 

(CIR) of bij het verwerken van het mutatie-abonnement binnen CiVision Makelaar 

Landelijke voorzieningen (CML). Beide services van de KvK worden aangeroepen, waarbij 

de resultaten samengevoegd worden om de verrijkte set gegevens te verkrijgen. 

Vervolgens wordt het resultaat opgeknipt zodat de transformatie naar de diverse 

entiteiten van BG 03.10 kan plaatsvinden. De BG 03.10 berichten worden verwerkt binnen 

het Gegevensdistributie-component en het Gegevensmagazijn van Makelaarsuite. 

De gebruiker binnen CIR heeft bij het raadplegen van het Magazijn de optie om de 

gegevens uit de Landelijke voorziening op te halen voor de meest actuele set en de 

benodigde aanvullende gegevens. Doordat de verrijkte set voor gebruikers binnen CIR 

direct zichtbaar is, kan de analyse van een object sneller en beter afgerond worden. 

Hierbij is de actualiteit van de opgevraagde gegevens gewaarborgd. 

De gemeente heeft voor de uitvoering van 

de gemeentelijke taken de meest 

uitgebreide set gegevens uit het 

Handelsregister nodig om de juiste 

beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast 

dienen de gegevens digitaal in BG 03.10 te 

kunnen worden uitgewisseld om invulling te 

geven aan de GDI met betrekking tot het 

ontsluiten van de basisregistraties en het 

bedienen van afnemers. 

''Met HR+ realiseren we de beste oplossing voor het 

ontsluiten van het Handelsregister.'' Ton Timmermans, 

Business Analist 

De functionaliteit van HR+

Randvoorwaarden

HR+ in de Pink Private Cloud

De gemeente heeft reeds CIR NHR afgenomen 

De gemeente heeft reeds CIR en COO afgenomen 

Makelaarsuite beschikt over een recente versie 

De volgende 3 randvoorwaarden zijn van toepassing voor de implementatie van HR+:

Indien de gemeente gebruik maakt van Makelaarsuite via de Pink Private Cloud gelden 

mogelijk aanvullende randvoorwaarden. 

Deze hebben betrekking op het type verbinding, het technisch netwerk dat gebruikt 

wordt en mogelijk extra capaciteit die benodigd is. Deze randvoorwaarden zijn bij de 

accountmanager op te vragen.
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- Via één zoekactie van een gebruiker binnen CIR worden 

alle gegevens van de vestiging, de bijbehorende inschrijving 

en eigenaar gepresenteerd. Deze set wordt bepaald door 

wat het handelsregister via beide dataservices aan gegevens 

beschikbaar stelt; 

- Gebruikers van Operationele Overzichten en/of de Toolkit 

Informatievoorziening beschikken over de volledige set voor 

het vervaardigen van overzichten. 

Deze voorziening is het startpunt voor de verdere 

gewenste functionaliteit en lost de noodzaak voor 

een dubbele bevraging op: 

De implementatie van HR+

1. Voor de implementatie van HR+ wordt contact opgenomen met de klant om de beste 

manier van vulling te bepalen. 

2. De configuratie van Makelaarsuite wordt aangepast zodat de initiele vulling van HR+ 

opgestart kan worden. 

3. Na de vulling wordt een gegevens-scan uitgevoerd waarmee de leveringen 

gecontroleerd worden op aantallen en kwaliteit. 

4. De verschillen die bestaan tussen de koppelingen op basis van BG 02.04 en die van BG 

03.10 worden doorgenomen zodat de medewerker een goed beeld heeft van hoe 

afnemers kunnen koppelen. 


