


 

SCENARIO A 
GEOMETRIEVERZOEK VANUIT BAG  

 
TESTCASE In dit scenario wordt getest of de BAG-applicatie een geometrieverzoek kan aanmaken. De 

BAG-applicatie verwerkt de goedkeuring- en afkeuringsberichten op het geometrieverzoek. 
 
Vervolgens verwerkt de BAG-applicatie een geometrielevering met gewijzigde geometrie 
voor de objecten in het geometrieverzoek, en reageert op de geometrielevering door het 
aanmaken van goedkeurings- en afkeuringsberichten.  

TESTVERWACHTING BAG-applicatie kan geometrielevering, goedkeurings- en afkeuringsberichten succesvol 
verwerken en valide geometrieverzoek en goedkeurings- en afkeuringsberichten met juiste 
inhoud aanmaken.  

TESTINHOUD 
Objecttypen Berichten 

Pand Geometrieverzoek (gmvDi01) aanmaken 

Ligplaats Afkeuringsbericht (foutDu01) aanmaken en verwerken 

Standplaats Goedkeuringsbericht (bevestigingDu01) aanmaken en verwerken 

Verblijfsobject Geometrielevering (gmlDi01) verwerken  

STAPPEN 
Stap 1. Geometrieverzoek aanmaken 

De BAG-applicatie maakt geometrieverzoeken aan voor objecten Pand, Ligplaats, 
Standplaats en Verblijfsobject.  

Stap 2. Goedkeuring en afkeuringsberichten verwerken 

De Geo-applicatie leest de goedkeurings- en afkeuringsberichten op de 
geometrieverzoeken in; de gegevens van de goedkeurings- en afkeuringsberichten worden 
verwerkt in de applicatie. 

Stap 3. Geometrielevering verwerken 

De BAG-applicatie leest de geometrieleveringen in; de gegevens van de leveringen worden 
verwerkt in de applicatie. 

Stap 4. Goedkeuring en afkeuringsberichten aanmaken 

De BAG-applicatie maakt afkeuringsberichten en goedkeuringsberichten aan voor de 
geometrielevering de geometrieleveringen.   

TESTS/CONTROLES 
Geometrieverzoek valide en juiste inhoud?     ja     ❑ nee 

Goedkeuringsbericht succesvol verwerkt?     ja     ❑ nee 

Afkeuringsbericht succesvol verwerkt?     ja     ❑ nee 

Geometrielevering succesvol verwerkt?     ja     ❑ nee 

Goedkeuringsbericht valide en juiste inhoud?     ja     ❑ nee 

Afkeuringsbericht valide en juiste inhoud?     ja     ❑ nee  

EINDRESULTAAT Scenario A Geometrieverzoek vanuit BAG succesvol uitgevoerd?     ja     ❑ nee  

OPMERKINGEN 
  

 
  



 

SCENARIO B 
GEOMETRIELEVERING VANUIT GEO  

TESTCASE In dit scenario wordt getest of de BAG-applicatie een geometrielevering na constatering 
van nieuwe objecten kan verwerken. De BAG-applicatie reageert met een goedkeuring- of 
afkeuringsbericht op de geometrielevering.  

TESTVERWACHTING BAG-applicatie kan valide geometrieleveringen met geconstateerde objecten verwerken en 
goedkeurings- en afkeuringsberichten op de levering aanmaken in de applicatie.  

TESTINHOUD 
Objecttypen Berichten 

Pand Geometrielevering (gmlDi01) verwerken 

Ligplaats Goedkeuringsbericht (bevestigingDu01) aanmaken 

Standplaats Afkeuringsbericht (foutDu01) aanmaken 

Verblijfsobject   

STAPPEN 
Stap 1. Geometrielevering verwerken 

De BAG-applicatie leest de geometrieleveringen in; de gegevens van de leveringen worden 
verwerkt in de applicatie. 

Stap 2. Goedkeuring en afkeuringsberichten aanmaken 

De BAG-applicatie maakt afkeuringsberichten en goedkeuringsberichten aan voor de 
geometrielevering de geometrieleveringen.   

TESTS/CONTROLES 
Geometrielevering succesvol verwerkt?    ja ❑ nee 

Goedkeuringsbericht valide en juiste inhoud?    ja ❑ nee 

Afkeuringsbericht valide en juiste inhoud?    ja ❑ nee  

EINDRESULTAAT 
Scenario B Geometrielevering vanuit Geo succesvol uitgevoerd?    ja ❑ nee  

OPMERKINGEN  
  

 
  



SCENARIO C 
BAG-KENNISGEVINGEN  

TESTCASE In dit scenario wordt getest of de BAG-applicatie enkele BAG-kennisgevingsberichten met 
BGT-relevante mutaties kan aanmaken in de applicatie.   

TESTVERWACHTING 
BAG-applicatie kan BAG-kennisgevingsberichten succesvol aanmaken in de applicatie.  

 
TESTINHOUD 

Objecttypen Bericht 

OpenbareRuimte (BRA-BOR Benoemen openbare ruimte) StUF-BG: braBOR_Lk03 

Pand (BGR-MGB Melding bouwgereed) StUF-BG: bgrMGB_Lk03 

Verblijfsobject (BGR-SSVSPLITS Splitsen verblijfsobject) StUF-BG: bgrSSVSPLITS_Lk03 

Verblijfsobject (BRA-HNU Hernummeren adresseerbaar 
object) StUF-BG: braHNU_Lk03  

STAPPEN 
Stap 1. BAG-kennisgevingen aanmaken  

De BAG-applicatie maakt BAG-kennisgevingen met BGT-relevante mutaties.  

TESTS/CONTROLES 
BAG-kennisgevingen succesvol aangemaakt?    ja ❑ nee  

EINDRESULTAAT 
Scenario C BAG-kennisgevingen succesvol uitgevoerd?    ja ❑ nee  

 
OPMERKINGEN  

  
 
 
 
 


