
vrijBRP is een initiatief van Procura

Een vrijBRP  
voor alle 
gemeenten 

Het nieuwe BRP-platform is een BRP dat: 

• Bewezen en betrouwbaar is én vrije informatiestromen 
mogelijk maakt; 

• Gemeenten in staat stelt om snel en beheerst te 
innoveren; 

• Gemeenten minder afhankelijk maakt van 
leveranciers; 

• Samenwerkingen in innovatie faciliteert en stimuleert; 

• Interactie met impact met de burger mogelijk maakt.

Om versnelling in innovatie van gemeentelijke informatievoorziening en 
dienstverlening waar te maken, is het nodig om de gebruikte technologie vrij 
te maken. Vrij te maken van allerlei zakelijke belangen en oude denkbeelden. 
In het huidige gemeentelijke gegevenslandschap bepalen leveranciers hoe 
informatie wordt gemodelleerd en ontsloten. Dat bemoeilijkt een aantal 
belangrijke voorwaarden waar goede informatievoorziening en dienstverlening 
aan moet voldoen, namelijk transparantie in de verwerking van gegevens, het 
beschikbaar stellen van gegevens aan afnemers en het recht op informatie, 
inzage, rectificatie, vergetelheid en bezwaar.

De oplossing is in de kern niet moeilijk. We moeten het 
systeem van leverancier specifieke BRP-applicaties 
transformeren naar een open BRP-platform van iedereen: 
alle bedrijfslogica en de broncode achter het systeem 
toegankelijk maken voor gemeenten en andere marktpartijen, 
waarmee we een open BRP-platform creëren wat iedereen 
kan gebruiken en waaraan iedereen kan bijdragen.

Met een vrijBRP versnellen we de innovatie en zijn radicale 
veranderingen mogelijk. Dit BRP-platform wordt gemanaged 
vanuit een community die de belangen van alle gemeenten 
in de markt behartigt en niet slechts het zakelijke belang 
van één partij. Hiermee wordt een markt gedreven 
doorontwikkeling gecreëerd, welke de vernieuwing van de 
gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening 
versneld en partijen die waarde toevoegen beloond.
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broncode voor een 
vrijBRP beschikbaar 
stellen 

De broncode van vrijBRP is NU beschikbaar 
op https://github.com/vrijBRP/vrijBRP. 
Door een volwassen en bewezen 
applicatie als vertrekpunt te nemen, 
leggen we een robuuste basis. Hiermee 
wordt de continuïteit geborgd en komt 
de gemeentelijke bedrijfsvoering en de 
dienstverlening aan inwoners niet in 
gevaar brengt. Wij stellen onze broncode 
beschikbaar als vertrekpunt. 

Het is de community die op basis van 
goede afspraken aanpassingen realiseert, 
goedkeurt en samen de doorontwikkeling 
van het BRP-platform vormgeeft. Zo 
borgen we de kwaliteit van de oplossing 
en kunnen we het werken met een vrije BRP 
garanderen, net als in de huidige situatie 
het geval is. 

Snel en makkelijk 
opschalen 

Met het publiceren van onze BRP- applicatie, 
onder de naam vrijBRP, tonen wij ons 
commitment. Het is de eerste stap om 
de gemeentelijke informatievoorziening 
en dienstverlening radicaal anders op te 
bouwen. Het laat zien dat wij bereid zijn 
concreet stappen te zetten en onze kennis 
en kunde hiervoor in te zetten. Maar er is 
meer nodig om te versnellen. Het vraagt om 
een andere manier van samenwerken. Want 
op de huidige manier, met langlopende 
individuele aanbestedingsprocedures per 
gemeenten, gaat de vernieuwing veel te 
traag. Het resultaat is zeer weinig keuze voor 
BRP- leveranciers en geen ruimte voor eigen 
inbreng door gemeenten. Nu zijn gemeenten 
zelf aan zet. Zij moeten elkaar helpen om de 
BRP-markt open te breken. Er zijn gemeenten 
die initiatief nemen en die ook vinden dat het 
anders moet. Gemeenten die voorop lopen 
en meedoen. Koplopers die gezamenlijk  
regie  voeren op het nieuwe BRP-platform 
voor álle gemeenten. Om dat enthousiasme 
en commitment om te zetten in daadwerke-
lijke verbetering, kunnen gemeenten samen 
één of meerdere BRP-corporaties opzetten. 

Een community om 
samen te innoveren 

We weten uit andere ervaringen dat het 
opzetten en managen van een community 
een belangrijke randvoorwaarde is voor 
succesvolle opensourceprojecten en 
initiatieven. Het is belangrijk dat het open 
BRP-platform voor gemeenten goed 
gemanaged wordt, er doorontwikkeling 
plaats vindt, dat de prioriteiten op de 
juiste plek liggen en dat de kwaliteit voor 
gemeenten is geborgd. Hiervoor moet 
een community ontstaan, die bestaat uit 
gemeenten, marktpartijen en ketenpartners 
die dit samen gaan organiseren. De 
community kan er bijvoorbeeld uit zien, 
zoals in onderstaand schema. 

Een vrijBRP 
Procura is voorvechter en grondlegger van de vrije BRP-filosofie. Ze is 
de eerste leverancier die de stap zet om de broncode van het eigen 
BRP-pakket vrij te geven. Daarnaast draagt zij pro-actief bij aan 
doorontwikkeling van het open platform en biedt gemeenten alle 
benodigde diensten om met vrijBRP een betrouwbare en veilige BRP 
informatievoorziening en dienstverlening op te zetten. Haar ambitie 
is om een actieve community vorm te geven van gemeenten en 

marktpartijen die samen een vrijBRP beheren en doorontwikkelen. De 
broncode is beschikbaar als vertrekpunt, maar het is de community 
als geheel die het tempo bepaald en wie er toegang toe krijgt. Wie 
doet er mee? Het zijn ook de leden van de community die nieuwe 
componenten en aanpassingen moeten goedkeuren en die samen 
richting geven aan de toekomstige ontwikkeling van het platform.
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Wilt u meer weten over vrijBRP? 
Bel (088) 770 81 00, stuur een email naar info@vrijbrp.nl of lees meer op www.vrijbrp.nl. 
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